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Резюме. Інформаційна децентралізація освіти , що здійснюється в рамках нової
концепції "суспільства знань", в значній мірі сприяє вирішенню низки проблем щодо
забезпечення соціальної рівності: створення  рівних можливостей для отримання
медичної допомоги та медичної освіти незалежно від місця проживання, а також
стану здоров'я і соціального статусу. Таким чином, існує реальна можливість одержати
освіту чи телемедичну послугу в медичних центрах, навчальних закладах,
діагностичних центрах будь-якого міста України або в   іноземних державах, не
виїжджаючи зі своєї зони мешкання. Подібна технологічна революція потребує
глибокого реформування медичної освіти: широкого застосування медичних стандартів
та стандартів освіти, принципів оцінки знань і т.п. Дистанційна освіта також докорінно
змінює  роль викладача. Перелічені проблеми розглядаються в рамках цієї роботи .

Ключові слова: концепція "суспільство знань", безперервна медична освіта,
інформатизація медичного навчання,  дистанційне навчання,  моделі системи
дистанційної медичної допомоги та навчання,  комп'ютерне тестування,
телемедицина .

Вступ. Концепція  "суспільства знань",  як відомо,   є наступним
етапом подальшої еволюції суспільних інформаційних відносин [6,7].
Вона забезпечує більш оптимальну та стратегічно важливу для
людства модель входження у глобальне інформаційне співтовариство.
Зауважимо, що інвестиції у людський інтелект та відтворення знань
є стратегічно важливими для нації .

Основою концепції слід вважати доступність до інформаційних
ресурсів якомога більшої кількості населення, в тому числі людей з
фізичними обмеженнями, територіально або соціально віддалених
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, що
застосовують нові системи, методики і технології навчання. Розвиток
нових інформаційних технологій (поява ємних носіїв інформації, зріст
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глобальних інформаційних мереж тощо) обумовив можливість
необмеженого тиражування і практично миттєвої доставки інформації
в будь-яку точку планети. Викладач, використовуючи спеціальне
програмне забезпечення, може ефективно представити свій навчаль-
ний матеріал у структурованому і зручному для засвоєння вигляді .
При викладі деяких знань подібна форма подачі матеріалу може бути
ефективнішою, ніж традиційна. Такі питання, як де і у кого вчитися
спеціалісту,  для організації,  що надає йому відповідну посаду,  має
менш істотне значення.

Більш того, в зв'язку з розвитком глобальних інформаційних
мереж і можливістю одержувати практично будь-яку інформацію,
фахівці з вузьких напрямків знань не потребують "прив'язки" до
потужних університетських центрів . Навчатися в них традиційними
способами (безпосереднє відвідування практичних занять і лекцій),
особливо для мешканців іноземних держав , являється достатньо
коштовним .

Зрозуміло, що реформування освіти стосується й медицини.
Необхідність зміни системи медичної освіти додатково продиктована
двома чинниками: винятковим збільшенням обсягів медичних знань
і швидкою зміною самого розуміння подій, фактів, явищ.

Що стосується першого чинника, то слід зазначити, що за останні
декілька років на людство обрушилося стільки нових медичних знань,
скільки воно не одержувало за всю довгу історію свого розвитку .
Тому абсолютно необхідним слід вважати створення теорії образного
інтелектуального мислення , що дозволяє вирішувати складні
питання  прийняття рішень при діагностиці, прогнозуванні та виборі
методу лікування.

 Другий чинник продовжує дію попереднього. Дійсно, аналіз
постійно зростаючого обсягу діагностичних і лікувальних даних
сприяє швидкій зміні концепцій, уявлень і навіть стандартів.

Говорячи про інформаційний освітній простір, слід розуміти, що
останній, в свою чергу, зумовлює необхідність підтримання нових
вимог. Серед них виділяють розвинений дидактичний супровід ,
високу економічність та ергонономічність , створення віртуального
навчального середовища тощо.

Очевидно, що особливого значення набуває інформаційна децентра-
лізація освіти. Вона сприяє вкрай актуальному вирішенню проблем щодо
забезпечення соціальної рівності, а саме: створення  рівних можливостей
для отримання медичної допомоги та медичної освіти незалежно від місця
проживання, а також стану здоров'я і соціального статусу.

Стверджується, що можливо одержати медичну освіту чи теле-

медичну послугу в медичних центрах, навчальних закладах, діагнос-
тичних центрах будь-якого міста України або в  іноземних державах,
не виїжджаючи зі своєї зони мешкання [8-10, 13].

 При цьому докорінно змінюється  роль викладача . Дистанційна
освіта розширює і оновлює роль викладача , робить його наставником-
консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес,
постійно вдосконалювати ті курси,  які він викладає,  підвищувати
творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та
інновацій.

Ще важливіше, що практично змінилася філософія навчання. На
зміну біхевіористичним, когнитивістським , конструктивістським
уявленням про суть передачі інформації прийшли інтерактивність
та співробітництво у  взаємодіях між викладачем та тим ,  хто
навчається, а також індивідуальна робота останнього над витоками
знань .

Змінилася також і архітектура третього покоління електронних
систем навчання. Розроблені теоретичні положення щодо змістовного
менеджменту, набули популярності віртуальні класи. Нарешті, стали
зрозумілими та практичними стандарти змісту навчання .

Як відомо, освітні технології в медицині , що забезпечують
віртуалізацію навчальних процедур , набули назву Дистанційної
медичної освіти (ДМО), а дистанційне надання медичної допомоги
- телемедицини (ТМ) [16,20].

Головною метою створення ДМО та ТМ є забезпечення загаль-
нонаціонального доступу до медичних ресурсів шляхом використання
сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж і
надання умов для відповідної реалізації громадянами своїх прав на
освіту та проведення дистанційних консультацій пацієнтів у співро-
бітництві з українськими і закордонними клініками .

Телемедицина виникла завдяки розвитку комп'ютерної техніки і
телекомунікаційних технологій. Її  головна позитивна якість  - це
можливість наближення висококваліфікованої медичної допомоги у
важкодоступні райони.  За результатами консультацій пацієнти
направляються на лікування до спеціаліста відповідного профілю в
будь-якій точці земної кулі .

Нами зараз реалізується проект щодо створення комбінованої
наземно-супутникової мережі дистанційного медичного навчання. На
базі ряду технологій, в тому числі VSAT (Very Small Aperture Termi-
nal),  враховані вимоги до організації, функціонування і розвитку
корпоративних мереж, рекомендацій та існуючих стандартів побудови
телекомунікаційних систем . Ця мережа надалі буде виконувати не
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тільки навчальні функції, але і функції щодо організації консультацій
фахівців з питань практичної медицини  (телемедицина), організації
телефонії і факсимільного зв'язку тощо.

Передбачена передача відеоінформації в периферійні лікувальні
заклади, що знаходяться на певній відстані від центра , за допомогою
наземних Інтернет-каналів .

Подібний підхід має істотні переваги:
1. Доступність зв'язку.  Зв'язок може бути організований з будь-

якої географічної точки території,  що знаходиться в зоні дії
супутника , у тому числі з місцевостей, цілком позбавлених
інших видів зв'язку. При цьому абонентські станції встановлю-
ються безпосередньо на об'єктах розміщення обладнання
користувача .

2. Оперативність розгортання і впровадження. Невеликі розміри
антен дозволяють встановлювати їх на дахах і стінах будівель,
що знаходяться в межах міської зони.

3.  При трансфері інформації між Центром ДО та локальними
центрами показники надійності каналів зв'язку набагато вищі
відповідних показників надійності більшості існуючих в Україні
наземних каналів зв'язку.

4. Експлуатація АС не потребує спеціального обслуговуючого
персоналу.

Успішне проведення подібних заходів ставить, в свою чергу, ряд
невідкладних питань, насамперед, нормативного характеру.

Концептуальна платформа сучасних поглядів на дистанційну освіту
та телемедицину.

Аналіз діяльності освітніх закладів, що використовують технології
ДН в медичній освіті, свідчить про ефективність застосування нових
інформаційних технологій у відношенні:

- забезпечення безперервності і спадкоємності навчання;
- відкритості й індивідуального підходу в проведенні навчального

процесу (з'являється можливість "закріпити" того, хто навчається,
за одним місцем навчання);

- централізації освіти з центром ДН на базі головного навчального
закладу і територіально віддалених навчально-консультаційних
пунктів ;

- забезпечення контролю знань у дистанційному режимі  (полег-
шується сама процедура атестації і  виявлення слабких місць у
знаннях);

- забезпечення т'юторинга в навчанні;
- оперативного відновлення методичного забезпечення навчального

процесу, оскільки отримання методичних матеріалів на електронних
носіях легше підтримувати в актуальному стані .

Доречно зауважити, що є різні форми дистанційного навчання.
Вочевидь, найбільш перспективна інтерактивна форма , коли є
можливість активно спілкуватися та детально  обговорювати певну
медичну проблему. Подібним способом можна також отримати
висококваліфіковану консультацію з приводу лікування тяжкого
хворого. Саме ця технологія може в один момент об'єднати інтелект
кращих професіоналів з усього світу.

Модель системи дистанційної медичної допомоги , а також
навчання і контролю знань у дипломній і післядипломній освіті для
медичних ВНЗ базується на створенні потужного серверу дистан-
ційного навчання і підключенні його до Інтернет. Стає можливим,
використовуючи Інтернет-технології , створити систему дистанційної
освіти, що зможе охопити територію всієї України. Важливим у даній
ситуації є реальність реалізації подібної технології за рахунок наявних
технічних і комунікаційних засобів. Така технологія буде суттєво
дешевше порівняно з  можливостями, що вона відкриває перед
світовою медициною. Адже таким чином різко прискорюється
розвиток медичної науки та освіти. Зрозуміло, що більші можливості
мають сателітні та інтерактивні телевізійні технології .

Впровадження принципів дистанційного навчання і телемедицини
- зовсім не простий процес. Змінюється практично все - від логіки
вищеперерахованих дидактичних прийомів до принципів формування
мотивації. Зрозуміло, що відсутність прямого контакту між учителем
і тим, кого навчають, призводить до того, що на перше місце виходить
питання: наскільки знання того, кого навчають, відповідають певним
вимогам і як надійно й ефективно ці знання перевірити .  Іншими
словами, проблема перевірки якості підготовки спеціалістів для всіх
структур освіти стає однією з актуальних і порівняною з проблемою
державного масштабу.

У питанні вирішення оцінки рівня знань тих, кого навчають , в
останні роки суттєве поширення одержала концепція комп'ютерного
тестування [2,5,11,12,15,18].

Найпростішим прикладом подібного підходу є використання дуже
розповсюджених однокрокових завдань, побудованих по альтерна-
тивному типу.

При вирішенні подібних задач слухач дистанційних курсів діє
стандартним способом  - підшукує для наданого комплексу симптомів
найбільш подібну абстрактну клінічну картину (еталон), звичайно
запозичену з медичної літератури і власного досвіду. Іншими словами,
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він змушений робити дії, іменовані в класичній медицині як діагнос-
тика за аналогією (подібності). Але аналогія в реальній лікарській
практиці може служити тільки приводом для побудови діагностичних
гіпотез, тому що є не більш ніж ймовірним висновком і звичайно
повинна використовуватися лікарями як один з етапів при побудові
діагнозу. Достатньо досвідчені лікарі в межах своєї спеціалізації лише
в деяких випадках користуються діагнозом по подібності, коли
симптоми, знайдені в хворого, можуть бути підставою, а форма
захворювання - наслідком у гіпотетичному судженні , що входить в
умовно-категоричний силогізм .

Не викликає сумнівів, що фахове використання процедури тесту-
вання нерозривно пов'язане з не менш кваліфікованою організацією
медичних знань. На жаль, викладачі явно недостатньо ознайомлені
з цією проблемою.

Під час освіти лікар послідовно проходить різні рівні засвоєння
навчального матеріалу, починаючи з розуміння і закінчуючи творчою
діяльністю. Сьогодні в медичній освіті частіше застосовують закриті
класи тестових завдань (альтернативні тестові завдання,  завдання
множинного вибору, перебування відповідності між частинами,
конструювання відповіді шляхом вибору потрібних елементів з
бібліотеки тощо). Вони при використанні нерозгалуженої процедури
тестування спроможні виявити рівні засвоєння навчального мате-
ріалу, що пов'язані, як правило, тільки з репродуктивною діяльністю.
Отже, подібні тести можуть більш успішно застосовуватися для
визначення в основному базисного рівня знань і частково рубіжного
контролю на етапах навчання .  Проте залишається ще і заключний
(підсумковий) контроль.  Не варто забувати,  що найважливішим з
елементів дистанційного навчання є також і самоконтроль .

Має бути зрозуміло, що для кожного рівня засвоєння знань є свої
вимоги до якості засвоєння навчального матеріалу. Відповідно повинні
застосовуватися специфічні типи тестів і процедури проведення
іспитів. Порушення даних правил призводить до дискредитації
застосування тестології в медицині взагалі і сумніву в доцільності
проведення тестового контролю знань лікарів зокрема .  Саме це має
місце при в перевірці знань в вітчизняній медицині .

Серед відносно сучасних досягнень вищої медичної школи можна
відзначити розробку моделі спеціаліста різного рівня підготовки на
основі системного підходу до навчання (програмно-цільовий метод).
У зв'язку з тим ,  що вимоги до спеціаліста зазнають істотних змін,
іноді пропонується створення багаторівневої моделі спеціаліста-
випускника медичного ВНЗ:  лікар загального профілю,  лікар-

спеціаліст. Відштовхуючись від подібної моделі, створюються й еталони
знань (стандарти). З орієнтиром на еталон підготовляється перелік
тих клінічних ситуацій, у яких повинен розбиратися майбутній лікар.
Відповідно змінюється і концептуальна модель навчання . Вона
припускає вирішення двох задач:  кого і як готувати,  а також як
перевіряти,  наскільки знання того,  кого навчають,  відповідають
розробленим стандартам . Очевидно, видозмінюються вимоги до
варіантів питань і відповідей до них.

Підкреслимо, що стандарти дають можливість на фоні інформа-
ційного змісту, що швидко змінюється, забезпечити відносно стабільні
маршрути навчання.

Освітні стандарти - не самоціль. Вони повинні лише сприяти
перевірці і контролю результатів освіти, а також пошуку оптимальних
шляхів досягнення цих результатів. Останнє важливо тому, що при
всій значимості загальнодержавних стандартів , вони носять лише
характер нормативних орієнтирів, інваріантних стосовно даного рівня
освіти в цілому. В умовах же диференціації освітніх закладів, появи
альтернативних навчальних закладів,  а також з урахуванням
регіоналізації освіти і посилення самостійності кожного навчального
закладу особливу роль набувають стандарти освіти на конкретному
рівні ,  наприклад,  навчального закладу.

При цьому варто враховувати головну вимогу: до однієї і тієї ж цілі,
до того ж самого очікуваного результату можна прийти різними
шляхами. У цьому і полягає ідея альтернативності і диференціації освіти,
а освітні стандарти повинні сприяти творчому пошуку найбільш
ефективних і (в принципі) різних методів освітянської діяльності.

Дуже широко почали застосовуватися ідеї комп'ютерної імітації
в якості основи середовища для вправ тих, кого навчають. Основний
зміст ігрової імітації полягає в тому, щоб виховати у лікаря практичне
вміння безпомилкової диференціальної діагностики клінічно подібних
захворювань, своєчасного встановлення достовірного діагнозу й
оптимального лікування хворого в найкоротші терміни.

Якість навчання з конкретної дисципліни або за фахом у цілому
визначається оцінкою результатів роботи кожного слухача  (студента)
за певний період часу. При цьому переслідується мета оцінити
отримані теоретичні знання, ступінь розвитку творчого мислення,
придбання навичок самостійної роботи, вміння синтезувати отримані
знання і застосовувати їх для вирішення практичних задач. Отже,
при розробці критеріїв системи оцінки якості підготовки кадрів
необхідно враховувати три основних компоненти: рівень знань того,
кого навчають, навички самостійної роботи й уміння застосовувати
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знання на практиці. При розробці цих критеріїв важливо забезпечити
єдиний підхід у тлумаченні змісту кожного з трьох компонентів.

Викладені факти варто враховувати при підготовці кафедр до
проведення заліків та іспитів у форматі дистанційного навчання, а
також при розробці відповідних критеріїв оцінок з кожної навчальної
дисципліни, приймаючи до уваги особливості форм і методів оціню-
вання (традиційні і нові системи).

У наступній групі проблем дистанційного навчання виділяють
питання обгрунтування інфраструктури інформаційного забезпечення
того, кого навчають, як-то: обгрунтування оптимальності розташування
навчальної інформації, структуру і композицію самого навчального
матеріалу, найбільш оптимальні форми зворотного зв'язку [8-10].

Важливим також є економічне питання, умови доступу до певних
курсів або їхніх модулів, розміщених на різних серверах, доцільність
розміщення різноманітних видів навчальної інформації,  технічні ,
педагогічні питання. Всі вони повинні в кожному конкретному
випадку вирішуватися відповідно до конкретних умов технологій
ДН, особливостей групи суб'єктів навчання, специфіки конкретного
курсу і мети навчання.

Великі труднощі складають пошукові операції . Тільки техноло-
гічний інститут штату Массачусетс в рамках проекту Open Course
Ware вирішив забезпечити доступ в реальному часі до своїх навчаль-
них матеріалів. В електрону форму на цей час вже переведені п'ятсот
курсів. Інші (1500 !) мають бути розміщені в електронній базі протягом
найближчих трьох років . Студенти всього світу отримують доступ
до знань високого рівня.  Аналогічна    політика відкриття інтелек-
туальних ресурсів ведеться також за ініціативою великої кількості
навчальних закладів .  Це означає,  що щоденно з'являються до семи
міліонів нових сторінок. Багато з них навіть не існують в друкованому
вигляді .

Ще більш складна проблема - захист авторського права розробників
курсів.  Відкритим залишається питання і про сертифікацію нав-
чальних курсів .

Дистанційне навчання пред'являє особливі вимоги до формування
контингенту слухачів, насамперед, залежно від досвіду роботи в спе-
ціальності і швидкості засвоєння нового матеріалу. Навіть усередині
кожного контингенту виникають власні проблеми . Наприклад, комп-
лектуючи групи на базі одного терміну фахової діяльності , важко
домогтися однорідності за рівнем інтелектуального розвитку, наста-
новам на фахову діяльність і мотивам одержання нової інформації .

Крім того, використання комп'ютерних систем пред'являє до

учасників освітнього процесу спеціальні вимоги в області знань
комп'ютерної телекомунікаційної технології . Вони повинні вміти
ввійти в мережу; скласти і відправити текстове повідомлення;
структурувати отримане повідомлення в спеціальні папки; корис-
туватися віддаленими базами даних; входити в електронні конфе-
ренції , розміщувати там власну інформацію тощо.

Отже, розробка управлінського та організаційного контексту
навчального процесу, побудованого на принципах відкритості ,
гнучкості , використання нових технологій, потребує створення
дослідницького оточення навчального середовища .

Це означає , що весь хід навчального процесу має бути об'єктом
цілеспрямованих постійних досліджень.

Звертаємо увагу  на   можливість застосування ТМ - навчання і
підвищення кваліфікації лікарів шляхом організації телесемінарів
із провідними вітчизняними і закордонними спеціалістами.

Ближні і віддалені обрії ДМН і ТМ. З огляду на серйозні труднощі
реального впровадження логіки дистанційного медичного навчання
і телемедицини, нам здається доцільним , що вкрай необхідно вже
найближчим часом порушити питання про створення при Міністерстві
охорони здоров'я України відповідної структури - Центру ДН і ТМ.
Саме він має визначити нормативне поле для здійснення технологій
ДН і ТМ. Він же повинен визначити й обгрунтувати державні освітні
стандарти медичного навчання,  наприклад,  такі:

1) терміни і визначення;
2) носії навчально-методичної інформації;
3) засоби і системи збереження, передачі й обробки навчально-

методичної інформації;
4) інформаційні середовища і програмні продукти для збереження,

передачі й обробки навчально-методичної інформації;
5) інформаційні середовища для розробки і створення автома-

тизованих навчальних курсів ;
6) вимоги до навчальних курсів і порядок їх розробки;
7) основи методики підготовки і проведення різноманітних видів

занять ;
8) порядок поточного і підсумкового контролю успішності і

діагностики рівня знань і вмінь суб'єктів навчання.
Зауважимо, що в системі безперевного професійного розвитку

лікарів та провізорів методи дистанційного навчання впевнено
виходять на лідируючі позиції . У післядипломній медичній освіті
мова йде, насамперед, про навчання дорослих, уже давно сформованих
людей. У кожного лікаря-спеціаліста є своя система цінностей, своє
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уявлення про моделі навчання і свої очікування стосовно самого процесу
навчання. Тобто, лікарі навчаються усвідомлено, маючи на те підстави
і чітко уявляючи собі цілі , що збираються досягти (тобто в них на
момент навчання є певна мотивація).

Проте ця мотивація може бути недостатньою для проходження
всього курсу навчання. Необхідне підкріплення мотивації навчання
конкретними заходами. Можливий об'єктивний шлях вирішення
даної проблеми - це безпосередній вплив викладача на того, кого
навчають, при індивідуальних, але короткочасних контактах .

При реалізації системи дистанційного навчання на базі, наприклад,
www-технології, виникає можливість здійснювати диференційований
підхід до навчання, враховувати базовий рівень знань по кожному
розділу досліджуваного матеріалу і ступінь досягнення проміжних
цілей навчання. Слухач може засвоювати навчальний матеріал у тій
послідовності і за той час, що найбільшою мірою відповідають рівню
його індивідуальної підготовки. Саме через істотну різницю в рівні
базової підготовки й індивідуальної спроможності жорстко регламен-
тований графік навчального процесу, прийнятий за основу в
традиційних системах навчання, є оптимальним, у кращому випадку,
лише для частки з тих, кого навчають.

Мають бути обумовленими також розумні терміни для проходжен-
ня контрольних і тестових завдань. Зауважимо також, що неприпус-
тимо переносити в дистанційні форми освіти традиційні оцінки.
Замість дискретних вимірів знань у дистанційному навчанні
пропонується розвивати й вдосконалювати безупинне оцінювання ,
що повинно носити характер допомоги і стимулювати розвиток
самооцінки .

Особливою задачею при організації ДО повинна стати турбота про
забезпечення вільного вибору створення індивідуальної освітньої
траєкторії слухачами і педагогами. Для забезпечення індивідуальної
траєкторії навчання при проектуванні дистанційних курсів
пропонується використання модулів двох видів : інваріантних -
обов'язкових для вивчення,   і  варіативних,  зміст яких залежить від
бажання і особистих можливостей тих, хто навчається. Індивідуальна
траєкторія забезпечується моніторингом - постійним процесом аналізу
інформації зворотнього зв'язку.

Великі дослідження повинні бути проведені щодо стандартизації
медичної освіти.

Отже, співставляючи послідовність дій і визначаючи першочергові
задачі при впровадженні ДМН, варто визнати, що освітні стандарти
(при всій їхній важливості) все ж вторинні. Найважливіше значення

має контроль знань.  На другому місці по значущості варто визнати
розробку і затвердження нормативного поля , в першу чергу, для
телемедицини.

Для успішного використання нової технології потрібні спеціалісти
вищої кваліфікації.  Їх украй мало.  В переліку наукових спеціаль-
ностей ВАК України дотепер відсутня медична інформатика .
Зауважимо,  Україна - практично єдина країна в світі,  що займає
подібну позицію. Саме тому сьогодні телемедициною і дистанційним
навчанням займаються, в основному, ентузіасти.

Висновок
В третьому тисячолітті світ вступив в період інформаційного

суспільства, тісно пов'язаного з інформатизацією освіти. При цьому
підвищення ефективності навчального процесу на основі індиві-
дуалізації й інтенсифікації можливе шляхом реалізації високотех-
нологічних принципів дистанційного навчання. Зазначимо, що
сучасні інформаційні технології надають практично необмежені
можливості щодо розміщення , збереження, обробки і доставки
інформації будь-якого обсягу і змісту на будь-які відстані.  Тому
формування навчальної мережі припускає забезпечення вільного
доступу до інформаційних ресурсів .  З урахуванням цього, тенден-
ціями розвитку дистанційного навчання варто вважати: створення
відкритих і віртуальних університетів, включення в освітні мережі
віддалених і малих населених пунктів , поширення технології
дистанційного навчання на нові напрямки навчання тощо.

При довгостроковому плануванні е-освіта обумовить більш суттєві
зміни, аніж прискорення процесу навчання.

 За думкою деяких експертів , відкрите та дистанційне навчання
зможе повністю замінити школу (у тому числі вищу) як місце
отримання знань. Але більш ймовірним є вилучення з логіки
організації вищої школи вже найближчим часом понять організації
навчального року за часом ,  віком і таке інше.  Основною ж метою
викладачів буде корекція траєкторії індивідуального навчання.
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НА ПУТИ К ОБЩЕСТВУ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
Минцер О.П ., Вороненко Ю.В.

Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика

Резюме. Информационная децентрализация образования, которая происходит в
рамках новой концепции "общества знаний" в значительной мере способствует решению
ряда проблем, касающихся обеспечения социального равноправия: создания равных
возможностей для получения медицинской помощи и медицинского образования
независимо от места проживания, а также состояния здоровья и социального статуса .
Таким образом, существует реальная возможность получения образования или
телемедицинской помощи в медицинских центрах, учебных заведениях,
диагностических центрах любого города Украины или иностранных государствах, не
выезжая из своей зоны проживания. Подобная технологическая революция требует
глубокого реформирования медицинского образования: широкого применения
медицинских стандартов и стандартов образования, принципов оценки знаний и т.п .
Дистанционное образование также коренным образом изменяет роль преподавателя.
Перечисленные проблемы рассматриваются в рамках данной работы.

Ключевые слова: концепция "общество знаний", беспрерывное медицинское
образование, информатизация медицинского обучения, дистанционное образование, модели
системы дистанционной медицинской помощи и обучения, компьютерное тестирование,
телемедицина .

ON  THE  WAY  TO  A  SOCIETY  OF  MEDICAL  KNOWLEDGE
Mintser O.P., Voronenko Yu.V.

Kyiv Medical Academy of Post-Graduate Education named after P.L. Shupyk
Summary. Information decentralization of education, which is going on within the

framework of a new concept of "a society of knowledge", appreciably promotes the deci-
sion of a number of problems concerning maintenance of social equality: creation of equal
opportunities for receiving medical care and medical education irrespective of residence
as well as health state and social status. Thus, there is a real opportunity of receiving
education or telemedical care in medical centers, educational institutions, diagnostic
centers of any city of Ukraine or foreign states, without leaving the residence. Similar
technological revolution demands deep reformation of medical education: wide applica-
tion of medical standards and those of education, principles of estimating of knowledge
etc. Distance education also radically changes the role of a teacher. The listed problems
are examined within the framework of the given work.

Key words: the concept "Society of knowledge", continuing medical education,
informatization of medical training, distance education, models of the system of distance
medical care training, computer testing, telemedicine.
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УДК 681.3:002.513.5:378.147.39:378.661
ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОВИЗОРОВ
Рыжов А.А.

Запорожский государственный медицинский университет
Аннотация. Внедрение дистанционного обучения (ДО) в медицинских вузах можно

рассматривать как эволюционный этап развития инфраструктуры учебного заведения.
Для эффективного развития дистанционной формы обучения в вузе необходимы   три
базовых компонента: технологическое обеспечение, информационное наполнение
дистанционных учебных курсов и реализация организационных аспектов методической
подготовки преподавателей. В статье рассмотрены особенности реализации ДО системы
последипломной подготовки провизоров Запорожского государственного медицинского
университета.

Ключевые слова: дистанционное обучение , система последипломной подготовки
провизоров, инфраструктура вуза, инструментальная система разработки
мультимедийных курсов RATOS®.

Вступление
Внедрение информационных технологий во все сферы современного

общества привело к быстрому росту объёмов информации, циркули-
рующей в каждой предметной области, включая фармацию. В системе
последипломной подготовки специалистов становится популярной
концепция "обучения через всю жизнь". Использование этой концеп-
ции требует новых форм обучения в системе непрерывного образо-
вания специалиста-провизора . Уже сегодня можно с уверенностью
говорить о том , что основной формой обучения в системе последип-
ломной подготовки будет дистанционное обучение. Правовое  и
методическое обеспечение системы дистанционного обучения активно
развивается  на Украине и получило распространение среди техничес-
ких вузов. Очевидно, что это связано со спецификой дистанционного
обучения, связанного с компьютеризацией учебного процесса. В работе
делается анализ особенностей внедрения дистанционного обучения в
системе последипломного образования провизоров Запорожского
государственного медицинского университета  (ЗГМУ).

Основная часть
Использование дистанционной формы обучения (ДО) в медицинс-

ких вузах можно рассматривать как эволюционный этап развития
инфраструктуры учебного заведения. Создание единого информацион-
ного пространства учебного заведения и формирование сообщества
преподавательского состава вуза , владеющего информационными
технологиями, является необходимым условием внедрения ДО в
медицинском университете. Анализ необходимых условий для
разворачивания ДО позволяет выделить три базовых составляющих,

обеспечивающих успешное внедрение этой формы обучения:
1. Технологическое обеспечение учебного процесса .
2. Организационные аспекты методической подготовки преподава-

телей в области использования компьютерных технологий.
3. Информационное наполнение дистанционных учебных курсов .
Технологическое обеспечение учебного процесса ДО
Технологическая среда современного медицинского вуза должна

обеспечивать доступ к распределенным информационным ресурсам
вуза, обеспечивать электронный документооборот и возможность диа-
лога между участниками образовательного процесса  (e-mail, ICQ,
NNTP). Развитие технологического базиса происходит на основе
концепции единого информационного пространства, которое имеет
несколько уровней:

1. Технический.
2. Сетевой.
3. Программный.
Университет должен обладать соответствующим парком компью-

терной техники, которая обеспечивала бы возможность препода -
вателям разрабатывать современные дистанционные курсы , а сту-
дентам и курсантам - обучаться на основе технологий дистанционного
обучения. Компьютеризация ЗГМУ   проходила в несколько этапов:
на первом осуществлялось обеспечение компьютерной техникой
кафедр, на втором формировались компьютерные классы, на третьем
началась реализация проекта компьютеризации общежитий. Сегодня
компьютерный парк ЗГМУ насчитывает более 400 компьютеров и 20
компьютерных классов. Для расширения доступа к информационным
ресурсам университета во внеаудиторное время студентам и курсантам
предоставляется компьютерный зал в библиотеке и компьютерные
классы на базе студенческих читальных залов   в общежитиях.

Концепция единого информационного пространства ЗГМУ  [1]
реализована на основе технологий корпоративной сети , которая
интегрирует аппаратные ресурсы локальной компьютерной сети (ЛКС)
с ресурсами клинических баз и баз практик (рис.1). Управление ЛКС
ЗГМУ, правами доступа и информационными ресурсами пользова-
телей осуществляется на основе сервера активного каталога  (Active
Directory) под управлением ОС MS Server 2003, в котором отражена
инфраструктура подразделений университета . Такая организация
позволяет создавать среду для интеграции управленческих процессов
и технологий создания обучающих и контролирующих программ .

Рыжов А.А.
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Информационные ресурсы размещены на сервере электронной
библиотеки, сервере электронного каталога, работающего на основе
программного обеспечения (ПО) "ИРБИС", Web - сервере университета
(www.zsmu.zp.ua), сервере учебных и контролирующих курсов
RATOS®, файл-сервере архива видеоматериалов.

Уровень развития системы цифровых коммуникаций на Украине,
а также скорость и качество выделенных каналов связи , предостав-
ляемых провайдерами Интернет-сервиса , позволяет использовать в
учебном процессе инновационные технологии видеоконференций. В
течение последнего года активно реализуется совместный проект
проведения видеоконференций на основе Интернет-коммуникаций
между НМАПО им. П.Л. Шупика и ЗГМУ с целью организации новых
форм дистанционного обучения и реализации задач телемедицины .
В рамках этого проекта было организовано проведение различных
форматов видеоконференций, осуществляемых в реальном режиме
времени: совещание, конференция, лекция и сеанс телемедицинской
консультации [2]. Особенностью этих сеансов видеосвязи было
высокое качество видеоизображения , что позволяло организовать
полноэкранную трансляцию сторон-участников . Такое качество
обеспечил спутниковый канал связи со скоростью передачи данных
2 Мб/с, который был предоставлен нашим партнером, провайдером
Интернет-услуг "LukyNet". Большое значение имеет правильный
выбор оборудования для видеоконференций и соответствующего
программного обеспечения. Для проведения видеоконференций мы
используем специализированный программно-аппаратный комплекс
Polycom VSX 7000 с модулем People+Content, работающий на
протоколе трансляции видеопотока H323/H324. Важной особенностью
этого комплекса является возможность выступать в качестве сервера
для проведения многоточечных видеоконференций.

В соответствии с концепцией информатизации, утвержденной
Ученым Советом ЗГМУ,  технологии видеоконференций являются
приоритетным направлением развития в области технологий
дистанционного обучения. В 2005 году на базе кафедры медицинской
и фармацевтической информатики (МФИ) и Центра Новых Инфор-
мационных Технологий (ЦНИТ) был организован Центр Дистан-
ционного Обучения и Телемедицины (ЦДО&Т).  В соответствии с
программой развития ДО в ЗГМУ был разработан и реализован проект
создания инфраструктуры вуза для проведения видеоконференций
различных форматов. Трансляция видеопотоков выдвигает повышен-
ные требования к полосе пропускания цифровых коммуникаций и
качества их управления. В связи с этим, был проложен магистральный
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канал на основе оптоволоконной технологии и   соответствующего
сетевого оборудования .  Такое решение позволило организовать
стационарные точки для организации видеоконференций в компью-
терном зале ЦДО&Т вместимостью 40 чел. , лекционной аудитории
на 200 чел. и актовом зале на 600 чел.

Программное обеспечение учебного процесса ДО
Сегодня назрела необходимость для  перехода от отдельных контро-

лирующих, обучающих, административно-управленческих программ
к созданию системы информационно-образовательных комплексов ,
работающих в среде единого информационного пространства   вуза .
Эта система должна:

- иметь инструментальные средства, позволяющие создавать муль-
тимедийные интерактивные компьютерные обучающие курсы,
предназначенные для дистанционного образования ;

- использовать единые, доступные для разработчиков библиотеки
текстовых и мультимедийных учебных материалов , необхо-
димые при разработке обучающих курсов;

- иметь возможность размещения методических материалов, необ-
ходимых для образовательного процесса, в электронной библио-
теке полнотекстовых документов;

- иметь инструментальные средства, позволяющие реализовывать
преподавателям-разработчикам дидактические подходы (сцена-
рии обучения) к обучению студентов;

- организовывать личностно-ориентированное обучение на основе
модели обучаемого.

Для повышения эффективности разработки учебных компью-
терных курсов нами была разработана и  в  2004 году внедрена  в
учебный процесс инструментальная система  (ИС) RATOS®[3],
предназначенная для разработки обучающих систем ДО, исполь-
зующая распределенные информационные ресурсы университета .
Единая инструментальная среда создания компьютерных образо-
вательных комплексов (КОК) позволяет организовать множественное
использование учебных элементов и совместимость форматов обмена
данными между программами, созданными на различных кафедрах.
ИС RATOS® реализована на основе клиент-серверной архитектуры .
Для оптимизации управления образовательным процессом и повыше-
ния эффективности дистанционного доступа нами была поставлена
задача установки минимума программного обеспечения на рабочей
станции клиента-разработчика и обучаемого. Эта задача была решена
на основе архитектуры сервера СУБД+Middleware слоя на основе Web-
сервера с поддержкой технологии Java-сервлетов и Интернет-браузера
в качестве тонкого клиента  (рис. 2). Ри
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Такой подход позволил отказаться от установки клиентского прог-
раммного обеспечения для обучаемого и использовать традицион-
ный  Internet Explorer, присутствующий на большинстве пользова-
тельских платформ , или аналогичный браузер.

Управление процессом обучения в среде КОК, разработанных на
базе ИС RATOS®, проводится на основе анализа протоколов учебной
активности обучаемых и формирования модели обучаемого . ИС
позволяет использовать различные сценарии обучения и контроля ,
которые реализуют различные дидактические подходы преподава-
телей [5,6]. ИС имеет модуль проверки валидности тестовых заданий
на основе статистических показателей использования тестов. Система-
тический анализ базы контрольных заданий на валидность  и
возможности оперативного обновления информационных материалов
позволяет повышать качество КОК .

Важнейшей характеристикой рассматриваемого комплекса , кото-
рая необходима для обеспечения его жизнеспособности, является
открытость к расширению и модификации его информационных и
функциональных (операционных) ресурсов. На уровне управления
корпоративной сетью,  это - использование протокола  LDAP.  На
уровне сценариев обучения и алгоритмов оценки знаний - исполь-
зование RATOS® Х.1 SDK, который позволяет разрабатывать алго-
ритмы для сценариев, выполненных в виде PLUG-IN-модулей.

Для планирования и управления учебным процессом деканатом
факультета последипломного обучения используется распределенная
система  "Деканат". На уровне деканата эта система автоматизирует
следующие функции:

1. Формирование календарных планов на основе учебных планов.
2. Введение в базу данных личных дел курсантов .
3. Формирование групп.
4. Осуществление мониторинга успеваемости курсантов .
5. Формирование отчетных форм .
Преподаватели кафедр, используя эту систему, могут дистан-

ционно, со своих компьютеров, осуществлять заполнение содержания
учебного плана , описывать ресурсы кафедры  (время для проведения
занятий, свободные аудитории) для задач планирования учебного
процесса деканатом .

Организационные аспекты методической подготовки препода-
вателей в области технологий дистанционного обучения

Наличие развитой инфраструктуры вуза и инструментального
программного обеспечения не решает основной проблемы  - кадров,
владеющих современной обучающей технологией, без которой

дистанционное обучение невозможно. Специфика дистанционного
обучения состоит в использовании новых организационных форм
обучения и новых компьютерных технологий обучения. Происходит
перераспределение рабочего времени по видам деятельности препода-
вателя, больше времени отводиться на разработку методического обес-
печения, а не на аудиторные часы.

В связи с этим, в нашем университете была сформирована система
подготовки преподавателей, работающих с технологиями дистанцион-
ного обучения. Для разработки основных стратегических направлений
информатизации работы университета, в том числе и направление
развития дистанционного образования, ректоратом ЗГМУ был
сформирован Совет по компьютеризации университета . Задача Совета
состоит в разработке методологических, технических и методических
аспектов внедрения и развития технологий ДО в вузе. В зависимости
от специфики решаемых задач, Советом осуществляется планирование
научно-практических семинаров, проводимых сотрудниками ЦДО&Т
и предназначенных для преподавательского состава , работающего в
системе последипломного образования. Так, в течение последнего
учебного года на этих семинарах рассматривались темы:

1. Методики разработки обучающих курсов .
2. Технологии разработки электронных пособий.
3. Технологии электронных коммуникаций.
4. Методика мониторинга знаний.
5.  Методики обучения с использованием АОС.
Использование технологий видеоконференций значительно рас-

ширяет возможности дистанционного обучения преподавателей с
использованием таких тематических форм работы, как научно-
практическая конференция, совещание, семинар, круглый стол и др. В
2005 - 2006 гг. были проведены следующие видеоконференцсессии:

1. Совместные совещания ректоратов НМАПО им . П.Л. Шупика
и ЗГМУ, посвященные вопросам использования дистанционных
форм обучения в системе последипломного медицинского
образования (январь, февраль 2005г.) .

2. Дистанционная лекция проф. О.П. Минцера "Болонский
процесс" (апрель 2005г.).

3. Телемост Москва-Киев-Запорожье, организованный факультетом
фундаментальной медицины МГУ , медико - инженерном фа-
культетом НТУУ "КПИ" и ЦДО&Т ЗГМУ, в рамках симпозиума
"Актуальні проблеми біомедичної інженерії", на котором
рассматривались концептуальные основы дистанционного
обучения (октябрь 2005 г.) .
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4. Всеукраинская научно-практическая конференция  "Актуальные
вопросы дистанционного образования и телемедицины", органи-
зованная на основе технологии многоточечной видеоконферен-
ции Запорожье - Киев - Харьков - Тернополь - Ивано-Франковск
(март 2006 г.).

Наш опыт проведения образовательных видеоконференций пока-
зывает, что такая форма доставки знаний на сегодняшний день
является наиболее эффективной с точки зрения быстроты органи-
зации, возможностей диалога, количества участников (в нашем
варианте от 2 до 120), и материальных затрат в расчете на 1 участника,
если учитывать стоимость командировочных расходов .

Однако, нужно отметить, что рассмотренные формы "непрерывного
обучения" технологиям ДО не должны заменять сертифицированного
образования на курсах повышения квалификации преподавателей в
НМАПО им. П.Л. Шупика и УИТО НТУ "КПИ". Для переподготовки
наших преподавателей в период 2005-2006 учебного года была активно
использована дистанционно-очная форма обучения , предложенная и
реализованная проф. О.П.Минцером. На базе технологий видеокон-
ференций кафедрой медицинской информатики НМАПО им. П.Л.
Шупика и ЦДО&Т ЗГМУ были проведены следующие циклы темати-
ческого усовершенствования:

1. "Основы теории и методики профессионального образования",
октябрь-ноябрь 2005 г.

2. "Доказательная медицина", апрель-май 2006 г.
3. "Информационные технологии в фармации", сентябрь 2006 г. -

планируется .
Всего на этих курсах прошли подготовку 150 человек, без потери

качества обучения.
Рассмотренная система подготовки преподавательских кадров в

ЗГМУ для системы дистанционного обучения позволяет начать
активную работу на факультете последипломного обучения в направ-
лении разработки дистанционных обучающих курсов в распреде-
ленной инструментальной среде RATOS®. Однако для начала активной
работы остаётся ряд нерешенных вопросов , а именно:

1. Нормы рабочего времени, выделяемые на разработку дистан-
ционных курсов.

2. Введение в штатное расписание кафедр , осуществляющих
дистанционную форму обучения , должности тьютора .

3. Разработка системы авторских прав на созданные информа -
ционные ресурсы.

4. Легализация дистанционного обучения на основе видеокон-
ференцсвязи.

Для сопровождения  системы ДО вуза необходим ряд специалистов,
должности которых не предусмотрены в перечне специальностей ,
утвержденных в МОН Украины. К ним относятся администратор
сети, администратор базы данных , администратор дистанционных
курсов. Появляются совершенно новые должности, такие как тьютор.
По определению авторов работы [7],  тьютор - это преподаватель-
консультант, ведущий учебный процесс, сертифицированный учебным
заведением   на право преподавания по программам этого вуза .

Информационное наполнение дистанционных учебных курсов
Широкое внедрение информационных технологий в медицинских

вузах Украины позволяет уже сейчас использовать мультимедийные
учебники и обучающие программы. Однако сдерживающим фактором
является отсутствие удобных средств разработки электронных учебни-
ков и обучающих курсов, рассчитанных на разработчиков  - не
программистов. Технологический процесс проектирования и создания
мультимедийных учебников и АОС подробно изложен в работе [8].

Инструментальная система  RATOS® включает средства создания
интерактивных мультимедийных обучающих и контролирующих
курсов на основе WYSIWYG-интерфейса , средств формирования
сценариев учебного процесса, работающая в распределенной среде
единого информационного пространства вуза . Использование этого
интерфейса для проектирования страниц и фрагментов обучающих
и контролирующих систем является ключевым условием для прив-
лечения преподавателей вуза в качестве разработчиков , учитывая
отсутствие у них подготовки в области программирования. Кроме
этого, ИС RATOS® позволяет при разработке автоматизированного
обучающего курса  (АОК) подключать любые внешние информа -
ционные ресурсы различных форматов (текст, аудиоинформацию,
видео-, анимационные фрагменты).

Концепция единого информационного пространства вуза позволяет
объединить усилия преподавательского состава различных кафедр
при формировании содержательного наполнения дистанционных
курсов (ДК).

Для улучшения межпредметной интеграции знаний эффективно
размещать учебно-методичесие материалы в централизованном
цифровом индексированном хранилище - репозитории. В ЗГМУ эти
функции выполняет электронная библиотека  (ЭБ) полнотекстовых
документов. Инструментальные возможности администратора раздела
библиотеки и простой интерфейс позволяют самостоятельно сотруд-
никам  каждой кафедры формировать информационное наполнение
раздела по конкретной предметной области через Интернет-портал
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ЭБ. Основные источники поступления полнотекстовых публикаций в
цифровом виде показаны на рис . 3. ЭБ естественно вошла в
технологическую линию подготовки публикаций в издательстве
ЗГМУ. На заключительном этапе готовый макет издания может
размещаться в базе электронной библиотеки (рис.3).

Рисунок 3. Основные источники расширения информационных
ресурсов электронной библиотеки.

Информационные ресурсы Интернет сегодня предоставляют боль-
шие возможности для поиска необходимой литературы и являются
источником пополнения ресурсов ЭБ ЗГМУ . Мы считаем, что каждая
кафедра должна формировать свое информационное пространство на
основе этих ресурсов , в котором находит отражение спектр научных
интересов ее преподавательского состава .

Хорошим источником электронных публикаций является подписка
на компакт-диски различных информационных изданий, приоб-
ретаемые научной библиотекой университета. В 2005 г. полученная
БД ВИНИТИ "Медицина" (2005) расширила библиотеку на  32 тыс.
полнотекстових источников, БД "Авторефератов диссертаций, защи-
щенных в Украине по проблематике "Естественные науки" (1998-
2000), пополнила на  3,4 тыс. источников и т.д.

Таким образом , фонды ЭБ создают хорошую информационную
среду для самостоятельной работы в системе дистанционного обуче-
ния, а также являются базисом для АОК , разрабатываемых в ИС
RATOS®.

Использование файл-сервера для хранения контента ЭБ - полно-

текстовых публикаций в форматах  *.pdf, *.htm, *.djv, *.doc и др. -
имеет ряд недостатков :

1. Большой объем документов , доставляемых по запросу. Размер
некоторых PDF файлов составляет 100Мб.

2. Отсутствие дифференцированного  мониторинга доступа к
фрагментам документа и, как следствие, невозможность
проследить учебную активность курсантов .

3. Отсутствие системы защиты авторских прав при такой
организации.

Сложность информационного доступа, что приводит к ограничению
возможностей его использования в АОС . На сегодняшний день
эффективным решением этих проблем является разработка   элект-
ронных документов в XML  -  формате с последующим их размещением
в системах управления контентом  - Content Management Systems
(CMS). Одним их распространенных XML-форматов, предназначенных
для представления технической документации, является стандарт
DOCBOOK. Использование XML-документов позволяет:

- решить вопросы переносимости электронных документов ;
- автоматически генерировать фрагменты документов в заданных

электронных форматах, необходимых для АОС: pdf, html, rtf и др.;
- индексировать компоненты документа , включая абзацы, таб-

лицы, рисунки, схемы, ключевые слова ;
- использовать стандартные формы описания информации элект-

ронных документов: химические формулы (двух-, трехмерное
измерение), химические реакции, математические формулы ,
графики и диаграммы.

Аргументом для активного перехода на представление документов
в  XML-формате в CMS является наличие широкого спектра  XML-
языков для представления химической и медико-биологической
информации, таких как CML (Chemical Markup Language) [9], SBML
(System Biology Markup Language)[10], CellML [11] и других.
Применение этих языков для представления и описания учебных
элементов, используемых в АОС, является первым этапом формали-
зации химической, фармацевтической и медико-биологической
информации. Стандартное формализованное представление фармацев-
тической информации позволяет легко размещать ее в базах данных
и организовывать множественное использование учебных элементов
(химических формул, реакций, спектров химических веществ) в АОС.

Выводы
Анализ технологического и программного  обеспечения Запорожс-
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кого государственного медицинского университета показывает, что
система дистанционного обучения провизоров может эффективно
развиваться при использовании концепции единого информационного
пространства вуза, разворачиваемой на основе технологий корпора-
тивной сети.

Важнейшим аспектом развития системы дистанционного образо-
вания является непрерывное обучение преподавательского состава
технологиям ДО, в том числе с использованием видеоконференций.

Невозможно начать широкое использование ДО в системе после-
дипломной подготовки без включения в перечень специальностей
МОЗ Украины должностей тьютора , администратора ДО, админист-
ратора БД, а также формирования правовой базы для дистанционного
обучения в системе последипломного образования.

Использование единой формы представления фармацевтических
знаний на основе XML - языков позволит создать предпосылки для
формирования  единого информационного пространства фармацев-
тических высших учебных заведений.
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THREE CONSTITUENTS OF REMOTE EDUCATION IN THE SYSTEM OF
POSTGRADUATE TRAINING OF PHARMACEUTISTS
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Summary. Application of distance learning systems (DL) in institutes of higher edu-
cation can be regarded as evolutionary stage of the development of educational institu-
tion infrastructure. For effective development of remote form of training in higher edu-
cation establishment three base components should be present: technological supplying,
informational filling of remote training courses and realization of organizational aspects
of methodical training of lecturers. The article deals with the peculiarities of realization
of DL system of postgraduate training of pharmaceutists in Zaporozhye State Medical
Universi ty .
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1. Вступ
Аналіз проблем становлення і розвитку інноваційних напрямків

в освіті показує, що в Україні і за її межами в останні десятиліття
все більша увага приділяється дистанційному навчанню. Починаючи
із середини 90-х років, у педагогічній теорії і практиці дистанційне

Федорук П.І .
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навчання визначається як один із найперспективніших напрямків
розвитку. Однак без аналізу процесу навчання й особливостей освітніх
технологій при створенні навчальних систем, даний напрямок не
приносить очікуваних результатів . Більшість таких навчальних
систем на сьогодні є просто бібліотекою статичних гіпертекстових
підручників і тестових завдань, що є недостатнім для повноцінної й
ефективної організації навчального процесу. Застосування інформа-
ційних технологій дозволяє реалізувати диференційований підхід до
студентів з різним рівнем готовності до навчання . Інтерактивні
навчальні програми,  які базуються на гіпертекстовій структурі і
мультимедіа ,  дають можливість організувати одночасне навчання
студентів , які володіють різними здібностями і можливостями .
Початок адаптивного навчання - час виникнення педагогічних праць
Коменського,  Песталоцци і Дістервега.  А.  Дістервег:  "Викладай
відповідно до природи... Вчи без прогалин ... Починай викладання з
того, на чому зупинився учень... Без знання того, на чому зупинився
учень,  неможливо добре навчити його".   Сама ідея,  яка існувала вже
давно, в сьогоднішній інтерпретації з використанням сучасного рівня
інформаційних технологій може набути практичної реалізації і
автоматизації . Тому створення моделі для побудови адаптивної
системи навчання є важливою і актуальною задачею. В такій моделі
одним з основних моментів буде визначення якості засвоєних знань
і врахування її оцінки при адаптації системи до потреб конкретного
студента  [1].

2. Оцінка якості засвоєних знань в адаптивних системах дистан-
ційного навчання та контролю знань

Нехай дистанційне навчання реалізоване таким чином: студент
опрацьовує навчальний матеріал певного уроку (чи блоку), після чого
йому пропонується завдання (наприклад, тестове), щоб перевірити
якість отриманих знань. Для цього введемо величину, яку назвемо
ступенем засвоєння і яка приймає значення , що дорівнює відсотку
правильних відповідей у даному завданні. Якщо    ступінь засвоєння
набуває задовільного значення , то відбувається перехід до наступного
уроку, в протилежному випадку здійснюється повторення даного
навчального матеріалу. Вводиться ще одна величина  - ступінь
сприйняття, яка приймає значення, що дорівнюють кількості повторів
даного уроку (блоку).

Якщо перехід від одного повторення до наступного відбувається
тільки з врахуванням ступеня засвоєння на попередньому кроці, то
таке навчання можна трактувати як процес з простим зв'язком в

дискретному часі, тобто ланцюгом Маркова.
Будемо розглядати процес навчання як систему, яка в дискретному

часі здійснює перехід із одного стану в інший [2-4]. Оскільки ступінь
засвоєння S є випадковою величиною, що безпосередньо залежить
від ступеня сприйняття N, який набуває дискретні значення
n=1,2,3.. . , то розбивши область можливих значень S(n) на I
інтервалів (a i, b i) наступним чином :

введемо поняття стану системи і будемо вважати , що система
перебуває в стані E i, якщо після одного повторення значення ступеня
засвоєння задовольняє нерівність:

Якщо організація процесу навчання може бути інтерпретована
скінченним ланцюгом Маркова , то повинен бути відомий розподіл
ймовірностей в початковий момент часу p(0) і матриця ймовірностей
переходів P.

Як початковий момент можна розглядати етап, коли студент
вперше опрацьовує новий навчальний матеріал. Тоді ступінь засвоєння
S(0) співпадає зі швидкістю засвоєння V. Отже, координати вектора
p(0) однозначно визначаються розподілом ймовірностей потрапляння
швидкості засвоєння  у відповідні інтервали, тобто ймовірність того,
що система в початковий момент n=0 перебуває в стані E i, обчислю-
ється за формулою:

Матрицю ймовірностей переходів P утворюють ймовірності pij, які
визначають частоти переходів зі стану E i в стан E j .

Для елементів матриці E1,  E2, ..., E l  справедливі наступні співвід-
ношення:

Отже, система в кожен момент перебуває в одному із станів. Зміна
стану системи відбувається в дискретний момент часу 1, 2, ... n. Стан
системи в момент n (при n-му повторенні) визначається вектором:

де pk(n) - ймовірність того, що система в момент   знаходиться в
стані Ek,

Важливими характеристиками адаптивних систем дистанційного
навчання та контрою знань (АСДНКЗ) є:
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1) ймовірність можливості перебування системи в певному стані E i
взагалі (що відповідає рівню засвоєння даного уроку);

2) ймовірність переходу із одного стану в інший  (що визначає
можливость зміни рівня засвоєння даного уроку на вищий або
нижчий ) .

Для цього необхідно визначити ймовірності переходу системи з
стану E i (при якому значення ступеня засвоєння знаходиться в i-му
інтервалі) в стан Ej за  певних n кроків (після n повторів). Це означає,
що необхідно встановити перехідні ймовірності n-го степеня, які
позначимо     . Вони визначають матрицю Pn. Для обчислення елемен-
тів цієї матриці можна скористатися співвідношеннями:

Остання рівність описує той факт, що за перші m повторень
значення ступеня засвоєння перейшло з i-го інтервала в l-й,  а за
наступні n повторень -  з l -го в j-й інтервал.

Кожен елемент    матриці характеризує ймовірність переходу
системи зі стану E i в стан E j за n кроків , тобто елементи матриці
визначають ймовірності досягання необхідного рівня засвоєння
матеріалу за n повторень.

На основі матриці Pn можна визначити кількість повторень, яка
гарантує перехід від одного ступеня засвоєння уроку до іншого.

Якщо в початковий момент ступінь засвоєння відповідав стану
системи Ei , то час (момент) першого досягнення  стану Ej  має розподіл
ймовірностей     ,  де

Величина dij є ймовірністю того,  що зі стану Е і система коли-
небудь досягне стану E j. Якщо визначений стан E j не може бути
досягнутий, виходячи з Ei,  то         для всіх n.

Прийнявши в якості E j стан системи, що відповідає такому рівню
засвоєння матеріалу, при якому здійснюється допуск до вивчення
наступної порції знань (уроку, блоку), можна визначити швидкість
сприйняття K.

3. Висновок
Запропонована технологія дозволяє, використовуючи апарат лан-

цюгів Маркова, проводити оцінку якості засвоєних знань в адаптив-

них системах дистанційного навчання та контролю знань . Врахування
та оцінювання введених величин, таких як ступінь засвоєння та
ступінь сприйняття, дозволяє автоматизувати процес адаптації сис-
теми до початкового рівня знань, а також до індивідуальних
особливостей проходження процесу навчання кожним   студентом .
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ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЦЕНТРІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Мінцер О.П., Мясников В.Г. , Мохначов С.І.

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Резюме. Розглянуті технології передачі медичної інформації за допомогою різноманітних

телекомунікаційних технологій, питання організації дистанційного навчання лікарів та
провізорів. Обґрунтовується ідея та розглядаються переваги створення глобальних та
регіональних центрів телемедицини та дистанційного навчання, їх рентабельність. Визначені
принципи  вибору технології для якісної передачі телемедичних даних та проведення
сеансів дистанційного навчання.

Ключові слова: невідкладна медична допомога,  дистанційне навчання,
телемедицина , Інтернет, телекомунікаційні технології..

Сучасний стан здоров'я населення і реформи охорони здоров'я в

Мінцер О.П., Мохначов С.І .
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Україні висувають у число невідкладних задач підвищення рівня і
якості медико-санітарної допомоги, рівня кваліфікації та ефективності
діяльності лікарів в умовах обмеженого бюджетного фінансування
охорони здоров'я. В зв'язку з цим стає необхідним перехід на новий
методологічний рівень освіти і медичної допомоги з використанням
цифрових технологій, що швидко розвиваються.

Великі перспективи в цьому плані відкриває використання
телемедичних технологій, що включають лікувально-діагностичні
консультації, освітні, наукові і просвітницькі заходи в області охорони
здоров'я, реалізовані із застосуванням телекомунікаційних техноло-
гій. Такий підхід дозволяє ефективно задіяти сили головних спеціа-
лістів (як українських, так і закордонних), і, в остаточному підсумку,
підняти на більш високий рівень якість лікування.

Метою  нашого дослідження стала оптимізація технічної бази
мультиваріантного дистанційного навчання та телемедичних консуль-
тацій.  Особливістю проблеми було те,  що в більшості лікувальних та
навчальних закладів України не створені умови для забезпечення
якісного відеозв'язку. Тому забезпечення адекватного співвідношення
"ціна-якість" створює великі труднощі .

Дослідження здійснювалися на базі Центру дистанційного
навчання та консультативної медичної (фармацевтичної) допомоги,
нещодавно створеного в НМАПО ім . П.Л. Шупика. Він був створений
для навчання медичних спеціалістів (у тому числі, післядипломного),
надання консультаційних послуг головними українськими і закордон-
ними спеціалістами за допомогою аудіо- і відеоконференції в режимі
реального часу. Паралельно його задачами були створення , накопи-
чення, структурування, тиражування і поширення медичної інфор-
мації різноманітними засобами, забезпечення можливості оперативної
передачі по телекомунікаційних каналах   медичних даних .

Для проведення сеансів дистанційного навчання та телемедичних
консультацій  в центрі використовуються дві технології передачі даних
за допомогою швидкісного Internet-з'єднання та супутникового
транслювання. В першому випадку для проведення сеансів
використовуються пристрої для відеоконференцій Sony PCS-11 (рис. 1).

Ця система дозволяє з'єднання двох віддалених точок за допомогою
Ethernet по Інтернет-мережі. Мінімальна швидкість з'єднання при
цьому, для чіткого прийому, повинна постійно дорівнювати 256 кВt/
s з обох сторін. Одним з недоліків цієї технології є те, що в процесі
спілкування можуть приймати участь тільки дві віддалені точки.
Тому проведення сеансів дистанційного навчання для великої
кількості слухачів одночасно неможливе з технічної точки зору. Ще

одним недоліком є те, що в Україні не завжди якість Internet-з'єднання
може бути задовільною, при цьому прийом відео та звуку може
погіршуватися.

Рис. 1. Система відеоконференцій Sony PCS-11
(1 - комунікаційний термінал , 2 - відеокамера, 3 - пульт

дистанційного керування , 4 - телевізор).

Супутникова технологія проведення сеансів дистанційного нав-
чання дає можливість одночасно охопити значно більшу кількість
центрів, в яких знаходяться слухачі, та забезпечити постійно чіткий
звук та картинку, немає затримки відео та звуку, яке притаманне
при використанні  Internet-мережі.  Лекції та додаткова учбова
інформація транслюється через супутник на всю територію України.
Для розгортання такої системи потрібні :

а) в центрі дистанційного навчання:
- цифровий  супутниковий телепорт;
- телевізійна студія;
- мережева лабораторія з системами відеоконференцзв'язку і

високошвидкісного підключення до мережі Інтернет;
б) в точці прийому лекцій:

- супутникова антена ;
- супутниковий тюнер;
- персональний комп'ютер;
- мультимедійний проектор (для відображення лекцій на великий

екран) .
У центрі НМАПО  використовувався цифровий супутниковий телепорт,

розташований на базі компанії  "Lucky  Net",  з яким був зв'язок через
виділену лінію (швидкість 2 MBt/s), яка забезпечувала центр
високошвидкісним Інтернетом, а також дозволяла транслювати лекції і
проводити сеанси телемедичних консультацій через супутник (рис. 2).
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Рис. 2. Схема супутникового транслювання .

Транслювання лекцій відбувалось через супутник "PanAmSat-4",
що по своїх характеристиках якнайкраще відповідає вимогам системи
та покриває всю територію України (рис. 3).

Рис. 3. Територія покриття супутника  "PanAmSat-4".

Лекції відбуваються у спеціалізованій студії .  Лектора знімають

на відеокамеру, яка з'єднана зі спеціалізованим сервером . Відео- та
аудіопотоки або презентація PowerPoint шифруються на сервері за
допомогою оригінального програмного забезпечення у формат MPEG4
та передаються через виділену лінію на телепорт компанії  "LuckyNet".
З телепорту учбовий потік інформації потрапляє на супутник і
транслюється на всю територію України. При цьому кожний
бажаючий може приймати сигнал у себе, якщо має належне
супутникове устаткування, не треба використовувати швидкісне
Інтернет з'єднання. Затрати при такому проведенні дистанційного
навчання мінімальні , тільки на придбання обладнання і невеликих
поточних витрат, які пропорційно знижуються при більшому
підключенні абонентів до навчальної мережі.

Для зворотного зв'язку з слухачами можливо використовувати
не дуже потужний Інтернет, використовуючи при цьому звичайну
WEB-камеру і підключившись до одного із чотирьох пристроїв для
відеоконференцій (Broadband VideoPhone фірми D-Link), які знахо-
дяться на постійному зв'язку,  або задати запитання за допомогою
електронної пошти.

Проведені дослідження показали,  що наведені технології дають
істотні переваги:

- безперервне післядипломне навчання медичних спеціалістів без
відриву від виробництва;

- організація телемедичних послуг населенню України;
- аудіо- і відеоконференції в режимі реального часу для надання

консультаційних послуг  українськими і закордонними
спеціалістами у віддалених точках країни;

- створення, накопичення, структурування, тиражування і
поширення медичної інформації ;

- забезпечення можливості оперативної передачі різноманітної
медичної інформації .

Таким чином,  вважаємо за доцільне рекомендувати досліджені
технології передачі медичної інформації на відстані для практичного
впровадження їх у закладах охорони здоров'я при рішенні задач
телемедицини, а у ВНЗ - для реалізації дистанційного навчання.

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЦЕТРОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Минцер О.П., Мохначев С.И.
Резюме. Рассмотрены технологии передачи медицинских и учебных данных на

расстояние с помощью различных телекоммуникационных технологий , вопросы
дистанционного обучения врачей и провизоров . Обосновывается идея и преимущества
создания центров телемедицины и дистанционного обучения, их рентабельность.
Определен выбор телекоммуникационной технологии для наиболее качественной
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передачи телемедицинских данных и проведения дистанционного обучения.
Ключевые слова: медико-санитарная помощь, дистанционное обучение,

телемедицина , Интернет, телекоммуникационные технологии.

SUBSTANTIATION OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL MAINTENANCE
OF CENTERS OF DISTANT EDUCATION

Mintser O.P., Mokhnachov S.I.
Summary. Technologies of transfer of the medical and educational data on distance

with the help of various telecommunication technologies, questions of remote training of
doctors and pharmacists are considered. The idea and advantages of creation of the
centers of a telemedicine and remote training, their profitability are proved. The choice
of telecommunication technology for the most qualitative transfer of the telemedical data
and carrying out of remote education is determined.

Key words: the medicosanitary help, distant education, a telemedicine, the Internet,
telecommunication technologies.
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ADVANCED TRAINING FACILITY - ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лукьянов М.Ю . , Соляник Д.В.

ООО "Бизнес Информатика", г.  Харьков ,  atf@bizone.com.ua
Резюме. Рассматриваются принципы и основные компоненты программного

комплекса для автоматизации системы управления дистанционным обучением.
Комплекс может быть использован как для организации университетских программ,
так и небольших курсов по популярным направлениям обучения. Рассматривается
открытая программа сотрудничества с организациями, занимающимися подготовкой
программ для дистанционного обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, автоматизированная система
управления, открытая система .

Развитие технологий дистанционного обучения является актуаль-
ной проблемой, которая стоит перед высшими учебными заведениями
Украины в свете приведения стандартов обучения в соответствие со
стандартами Болонского процесса .

В настоящее время развитием систем дистанционного обучения в
той  или иной степени занимаются практически все ведущие универ-
ситеты, координирующую роль выполняет Украинский институт
информационных технологий в образовании (УИИТО), созданный на
базе Национального университета "Киевский политехнический инсти-
тут". Одновременно отмечается рост внимания к данной проблеме со
стороны коммерческих организаций, которые видят возможности
применения новых технологий и вложения инвестиций в развитие
данной области.

Программный комплекс Advanced Training Facility (ATF),
разработанный компанией ООО "Бизнес Информатика", предназначен

для управления проектами дистанционного обучения и может быть
использован для организации как небольших частных курсов по
популярным направлениям, так и университетских программ
обучения .

Основные требования, которые предъявлялись к комплексу ATF,
и были заложены в архитектуру проекта :

1. Организация учебного процесса в соответствии с общепринятыми
стандартами образования.

2. Управление расписанием занятий .
3. Управление учебными материалами.
4. Контроль успеваемости студентов.
5. Возможность проведения интерактивных занятий, поддержка

видеотрансляций.
6. Встроенные средства интерактивного общения и электронных

комм уникаций .
7. Удобный интерфейс для работы в браузере.
8. Возможность удаленного администрирования и кроссплатфор-

менность приложений для администрирования системы.
9. Низкая себестоимость владения и обслуживания .
В результате следования этим требованиям был разработан прог-

раммный комплекс, архитектура которого представлена ниже.
Работа с ATF осуществляется с помощью стандартного веб-браузера

(Internet Explorer, Opera, Netscape) через веб-портал системы.
Для получения доступа к ресурсам системы необходимо выполнить

процедуру авторизации.
В системе заведено три

основных типа пользовате-
ля: Администратор, Препо-
даватель и Студент, которые
имеют различный уровень
доступа в соответствии с
выполняемыми функцио-
нальными обязанностями.
Предусмотрена возможность
создания других типов поль-
зователей Администратором
при возникновении необхо-
димости.

Подсистемы, представленные на рисунке, организованы как от-
дельные модули. Они могут размещаться на физически разных сер-
верах для повышения быстродействия системы в случае больших
нагрузок .

Лукьянов М.Ю ., Соляник Д.В.
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Система управления учебным процессом предназначена для
организации структуры учебного процесса, управления расписанием
занятий, распределения нагрузок на сервера видеотрансляций и
управления учебными материалами.

Структура учебного процесса предусматривает объединение студен-
тов в учебные группы, составление  индивидуальных учебных планов
для каждой группы по разным курсам обучения.

Служба расписания позволяет эффективно распределять нагрузку
и время проведения занятий в течение промежутка времени, отведен-
ного под курс обучения, назначать даты проведения промежуточного
и итогового тестирования. По желанию преподавателя занятия могут
быть построены по модульной системе, с прохождением обязательного
тестирования в конце каждого модуля обучения .

Для эффективного управления видеотрансляциями лекций и
связанными с этим большими сетевыми нагрузками , служба распи-
сания учитывает характеристики серверов видеотрансляций и позво-
ляет оптимизировать график работы серверов ,  и согласовать его с
расписанием занятий учебной группы.

Служба управления учебными материалами включает в себя
приложение генератора учебного курса. Это приложение используется
Преподавателем для создания и управления методическими учебными
материалами.

Методические материалы включают в себя электронные учебники,
записи лекций, интерактивные тексты и экзаменационные матери-
алы. Все методические материалы являются составной частью курса
обучения и становятся доступными тем студентам , которые подпи-
саны на данный курс.

Электронные учебники формируются в формате  HTML. Учебник
может содержать текстовые, графические и мультимедийные фраг-
менты. Программа помещает учебник в базу данных электронной
библиотеки и формирует ссылки на учебный курс, для которого этот
учебник предназначен. Если учебник большой, программа позволяет
разбить учебник на отдельные главы . В этом случае студент может
не загружать сразу весь учебник целиком ,  просматривать его по
главам по мере изучения курса .

Если учебный процесс предусматривает трансляцию лекций по
сети, предусмотрена организация доступа к заранее записанным
лекциям с широковещательной трансляцией в режиме 'on-demand'.

Интерактивные тексты представляют собой методический материал,
который позволяет студентам проверить свои знания. Обычно такой
текст содержит объясняющую и интерактивную часть. Объясняющая

часть содержит пояснения к изучаемому материалу. Интерактивная часть
представляет собой набор вопросов с заранее заданными вариантами
ответов. Вопрос всегда задается в текстовом виде. Ответы могут содержать
текст, графику, мультимедийные части, смешанные варианты. По типу
ответы могут предусматривать единственный выбор среди множества
вариантов, множественный выбор и ввод ответа в свободной форме. В
последнем случае программа проверяет в ответе наличие ключевых слов,
которые определяет преподаватель.

Экзаменационные задания представляют собой набор тестов, кото-
рые студент должен выполнить после окончания курса обучения .
Каждый тест состоит из одного вопроса и нескольких вариантов
ответов, его строение аналогично рассмотренному выше. Предусмот-
рена дифференциация тестов по трем уровням сложности, что
позволяет по-разному оценивать знания сильных и слабых студентов.
Каждый тест оценивается в определенное количество баллов, которые
может получить студент с разным уровнем подготовки за решение
данного теста. По итогам ответов на все тесты выставляется экзамена-
ционная оценка .

Экзамен производится в строго определенный день, на экзамен
отводится заранее заданное время, по истечению которого результаты
автоматически передаются с рабочего места студента на сервер для
разбора. Оценивание результатов производится автоматически, но
преподаватель имеет возможность изменить оценку студента , если
необходимо. Экзамен можно пройти только один раз . Повторная
пересдача производится только с разрешения преподавателя . Спе-
циальные средства предусмотрены для блокирования возможности
затягивания времени студентом, контроля доставки экзаменационного
задания .

Система поддержки учебного процесса включает в себя средства
технической и программной поддержки видеотрансляций, интерак-
тивных методов самоконтроля студентов , проведения экзаменов .
Система поддержки включает в себя набор средств администрирования
техническими средствами, базами данных , серверными приложе-
ниями, входящими в состав программного комплекса .

Электронная библиотека, входящая в состав ATF, является
полнофункциональной программой, позволяющей организовать
библиотечный каталог, пополнение библиотечных фондов и управ-
ление электронными документами. Система авторизации позволяет
организовать персональные книжные полки для каждого пользова-
теля , так же организована связь с учебным планом  - пользователь
автоматически получает доступ к методическим материалам по курсам
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обучения, на которые он подписан.
Центр коммуникаций объединяет средства электронного общения

студентов и преподавателей. Это электронные доски объявлений, чат
и почтовая служба .

Доски объявлений используется всеми пользователями ATF, есть
общая доска и тематические доски по каждому учебному курсу.

Чат используется для "живого" формального и неформального
общения.  Другой задачей,  решаемой с помощью этой службы,
является организация обратной связи между студентами и преподава-
телем во время чтения лекции. Для этого в чате предусмотрено
создание отдельных комнат, доступ в которые разрешен только
лектору и членам учебной группы .

Почтовая служба позволяет студентам обмениваться письмами со
всеми зарегистрированными пользователями. Почтовая служба
содержит адресную книгу, индивидуальную для каждого
пользователя.

Сервер статистики и отчетов собирает информацию об активности
всех пользователей системы. Это позволяет получать отчеты за
заданный период времени, которые используются для контроля
системы. В комплект стандартной поставки входят отчеты:

- на уровне пользователя: отчет о посещаемости и успеваемости;
подписка на учебные курсы и членство в группах; персональная
информация ;

- на уровне группы: информация о членах группы; расписание
занятий группы ;

- на уровне учебного курса : информация об учебных группах;
посещаемость занятий;

- на уровне сервера : информация о нагрузке сервера в учебном
процессе.

Рассмотренный программный комплекс позволяет организовать
учебный процесс и проводить курсы по дистанционному обучению в
рамках вузовских программ и частных курсов по популярным
дисциплинам .

Для снижения себестоимости владения разработана программа
открытого сотрудничества , в рамках которой учебные заведения ,
занимающиеся созданием курсов дистанционного обучения, получают
возможность бесплатно использовать программно-аппаратные средст-
ва ATF  для создания таких курсов и размещать учебные программы
на серверах компании "Бизнес Информатика".

Программа открытого сотрудничества направлена на внедрение
прогрессивных технологий в процессы образования в Украине. ATF
позволяет значительно снизить экономические затраты на изготов-

ление программ дистанционного обучения и на приведение учебных
программ в соответствие со стандартами Болонского процесса .

ADVANCED TRAINING FACILITY - ВІДКРИТА СИСТЕМА
ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Лук'янов М.Ю., Соляник Д.В.
ООО "Бізнес Інформатика", м. Харків , atf@bizone.com.ua

Резюме. Розглядаються принципи і основні компоненти програмного комплексу
для автоматизації системи управління дистанційним навчанням. Комплекс може бути
використаний як для організації університетських програм, так і для невеликих курсів
з популярних напрямків навчання. Розглядається відкрита програма співробітництва
з установами, які займаються підготовкою програм для дистанційного навчання.

Ключові слова: дистанційна освіта, автоматизована система управління,
відкрита система .

ADVANCED TRAINING FACILITY - OPEN E-LEARNING SYSTEM
Lukyanov M.Yu., Solyanik D.V.

Business Informatics LTD, Kharkov, atf@bizone.com.ua
Summary. The principles and main components of the program system for automa-

tion of a control for e-learning system  are reviewed. The program system can be used as
for organization of university courses as well as for small courses of the popular areas of
education. The open system of co-operation with organization that are engaged in the
field of creation of the courses for distance education is considered.

Keywords: e-learning, automatic control system, open system.

УДК 65.011.56:519.23:616
ФОРМУЛИРОВКА ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАЛИЗМУ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ

Прокопчук Ю.А.
ИТМ НАН Украины и НКА Украины

Интеллектуальная медицинская система (ИМС) должна работать
на основе определенного формализма (формальной теории), относи-
тельно которого можно ставить и изучать точные проблемы, формули-
ровать требования к объектам Базы Знаний (БЗ)  ИМС.  Какие же
вопросы можно ставить относительно формальной теории в целом?

1. Можно интересоваться непротиворечивостью теории , то есть
интересоваться вопросами, не выводится ли в данной теории
некоторое утверждение и его отрицание. Знаменитая вторая
теорема Геделя, полученная в 30-е годы прошлого века, утверж-
дает, что непротиворечивость достаточно богатой теории не
может быть установлена средствами самой теории.

2. Большой интерес представляет изучение полноты той или иной
теории. Во многих математических теориях время от времени
возникают конкретные проблемы, которые не удается ни
доказать, ни опровергнуть. Иногда это бывает в силу техничес-

Прокопчук Ю.А.
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кой сложности самой проблемы, а спустя определенное время,
проблему все же удается разрешить. Однако иногда проблему
просто невозможно ни доказать, ни опровергнуть в рамках
исследуемой теории. Теорема Геделя о неполноте утверждает,
что всякая достаточно богатая теория необходимо содержит
утверждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть в
рамках теории.

3. Важным вопросом является разрешимость той или иной теории,
то есть существование алгоритма , позволяющего по всякому
утверждению теории выяснить, является ли оно истинным или
ложным. Доказано, что многие теории, например, арифметика,
анализ,  теория множеств ,  неразрешимы.  Более того,  для
сколько-нибудь сложной формальной теории разрешимость
является скорее исключением из общего правила .

Таким образом, непротиворечивость, полнота и разрешимость
являются основными вопросами, решаемыми для формальных теорий.
С этими вопросами, так или иначе, связаны другие. Например, при
решении вопроса разрешимости большое значение приобретает
сложность алгоритмов. Важное практическое значение имеет гипотеза
о замкнутости мира .

Сформулируем возможные условия непротиворечивости, разреши-
мости, полноты и замкнутости мира применительно к формализму
ИМС.

Условие непротиворечивости: если существует набор тестов, из
результатов которого следует заключение d, то одновременно не сущес-
твует другого набора тестов , из результатов которого следует отри-
цание d. Заметим, что оба набора тестов могут совпадать, а отличаться
могут лишь домены.

Условие разрешимости: для любого заключения d существуют не
зависящие от пациента набор тестов (с соответствующими доменами
результатов) и алгоритм вывода, позволяющие установить истинность d.

Условие полноты (диагностической): существует набор тестов ,
зависящий только от множества диагнозов  D, который позволяет
полностью охарактеризовать патологическое состояние изучаемой
системы; при любых исходных данных с результатами тестов ИМС
формирует максимально полный ответ и, кроме того, инициирует
диалог по уточнению запроса  (конечной целью диалога является
установление диагноза).

Условие замкнутости мира : БЗ выводит некоторую совокупность
заключений из имеющегося набора значений тестов тогда и только
тогда , когда для той же совокупности заключений БЗ рекомендует

достаточное подмножество той же самой группы тестов; для любого
теста системе в полном объеме известны все домены, включая их
содержимое (данное условие, по сути, эквивалентно аксиоме замы-
кания домена в реляционной теории баз данных).

УДК 378.147.388:681.3
АКСІОМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ, ІНТЕРНЕТ-БАЗОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ

СИСТЕМИ ТА ПРОЯВ НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ У РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Прокопченко О.Є .
Запорізький державний медичний університет

Ключові слова: дистанційна освіта; дистанційне навчання; Інтернет-базовані
навчання; системи навчання,  що базовані на комп'ютерних ,  інформаційних,  Інтернет-
технологіях .

Формула Н. Вірта "Програма дорівнює Алгоритм плюс Структура
Даних" для освітньої системи, на жаль, залишається майже невідомою
і широко не використовується. Формула "Алгоритми плюс Структура
Даних" є складовою одиницею будь-якої програми в загальному
розумінні . Чому тоді не програми навчання та програми впровад-
ження методів використання сучасної інформації в освіті та сучасних
технологіях навчання? Освітні принципи або аксіоми часто розгля-
даються і залишаються лише принципами. До останніх можна
віднести принцип визволення від необхідності "Знати все"; необхідним
стає "Знати, як" - як знайти, отримати, зберегти, використати
інформацію; необхідним є навчання тому, як навчатися; необхідною
є загальна візуалізація - візуальне, структурне, логістичне представ-
лення не тільки інформації, але також проблем, алгоритмів вирішення
проблем,  сценаріїв отримання знань та сценаріїв їх ефективного
використання; необхідною є методологія використання сучасного
досвіду щодо використання знань . Основою ефективного та
оптимального індивідуального навчання є власноручно створені
структуровані Бази Знань ("Структура Даних"), які поєднують Бази
Даних та Базу правил їх використання,  Базу досвіду та аналогій.
Проблема залежить від можливості поєднання індивідуального
інформаційного Простору з єдиним Простором інформації , знань,
досвіду. Елементом, що поєднує, і може стати єдиний, універсальний
Освітній Простір . Аналогом такого простору і технологією щодо
поєднання стає мережа Інтернет. Принцип "Навчити навчатися" не
має відповідних єдиних алгоритмів: проблематичним є вилучення
інформації; її співставлення і порівняння; структуризація і представ-

Прокопченко О.Є.
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лення знань. Тому проблема "ефективності" та  "оптимальності" є і
буде актуальною в освітній діяльності .  Проаналізувавши тенденції
розвитку та використання і впровадження інформаційних, комп'ютер-
них Інтернет-технологій в сучасному навчальному процесі , слід
зазначити, що безумовним проявом нового бачення є нова інтеграційна
тенденція приєднання України до Європейського освітнього простору,
яка спрямована на перенесення технології мотивованого персоналізо-
ваного, індивідуального навчання при збереженні всіх ознак
національної освітньої системи України.  Де-факто в Україні є
присутніми таки тенденції :

1. Тенденція "прояву" щодо Інтернет-базованих систем для
навчання як Систем , придатних знаходити, вилучати, адаптувати,
перерозподіляти, представляти, структурувати інформацію, навколо
якої і формується система навчально-освітніх відносин.  Тенденція
"використання" Інтернет-базованих систем для навчання як
тенденція, власно, не тільки для "користування", але тенденція для
"активного прояву" за рахунок розміщення, розповсюдження власної
та/або трансформованої інформації .

2. Тенденція перенесення систем Дистанційної Освіти та   Дистан-
ційного Навчання  за законом  аналогії.  Існуючі  системи  (моделі)
західного  зразка транслюються,  трансформуються,  адаптуються і
переносяться в Україну.

На жаль, сам факт перенесення найчастіше є суто формальним .
Формалізованою має бути перенесена технологія навчання, а не власно
система . Перенесення "за    аналогією"   залишається   одним    із
самих простих,   але не завжди продуктивних методів "розвитку"
освітніх систем. Останнє означає, що не враховується специфіка
освітньої системи та освітньої політики в Україні ; умови для
навчання, що склалися; не враховується мотивація навчання та рівень
розвитку сучасних технологій, на базі яких "існують" новоутворені
системи.

3. Тенденція "віртуалізації" ( інтернетизації) реально існуючих
класичних Вищих Закладів Освіти - "самопородження", самовід-
новлення освітніх установ засобами Інтернет. Віртуальне, електронне
відображення часто є лише фактом перенесення загальної інформації
про існуючий заклад (установу) в Мережу; є декларуванням самого
факту існування; декларуванням цілей, програм; фактом надання
реклами-самореклами тощо.

4. Тенденція "продовження" і розширення освітньої діяльності за
рахунок нових (найчастіше,  інформаційних)  технологій  і  форм,  в
тому числі  телевізійної освіти, Інтернет-освіти, комбінованих систем,

залишається актуальною дотепер. В більшості випадків Інтернет-
присутність має також декларативний характер і може означати ,
наприклад,  розміщення на базі Мережі інформаційних ресурсів або
курсів Дистанційної Освіти . Хоча в дійсності мова йде про курси
Дистанційного Навчання.

5. Тенденція утворення центрів Дистанційної Освіти.  Тенденція
"народжена", починаючи,  можливо,  з Наказу Міністерства Освіти
та науки № 293 про створення  на  базі Національного університету
"Київський  Політехнічний Інститут" центра Дистанційної Освіти.

6. Тенденція створення авторизованих тест-центрів фахової
підготовки (часто вузькоспеціалізованих) та центрів підвищення
кваліфікаці ї .

7. Тенденція створення сервісних систем надання освітніх послуг.
В більш широкому   розумінні    -    надання   всього   спектру
послуг,     від розробки індивідуальних навчальних курсів до
виконання   робіт дослідницького характеру.

8. Тенденція створення так званих Answering Wizard Service -
центрів допомоги та підтримки. Answering Wizard Service - термін,
запропонований Microsoft - розглядається   як   система  допомоги,
підтримки (в тому числі підтримки покупців, клієнтів, користувачів),
починаючи від формування запитань і до вирішення конкретної
проблеми (задачі).

9. Тенденція до "першоутворення" нових за формою і змістом ,
дійсно віртуальних та  інтерактивних,  базованих  на Інтернет освітніх
закладів  та установ.

10.  Тенденція  використання  нових  за змістом  і  формою  методів
навчання, використання інноваційних технологій - технологій
творчого отримання знань, а не отримання дипломів чи інших ознак
"підготовки". Тенденція поєднання класичних  навчальних установ    з
новими "ринковими" установами і тенденціями розвитку суспільства.

11. Тенденція розглядати Інтернет-базовані освітні системи як
"підприємства" нового інформаційного, технологічного типу, які
ставлять за мету отримання прибутку та збагачення знань і досвіду.
Останній (прибуток) розуміється не тільки буквально - "прибуток" є
таким, що обумовлений кінцевими знаннями, ефективним процесом
навчання та ефективним використанням здобутих знань та   ресурсів.
Прибуток, який може бути отриманим тільки за рахунок оптимізації
навчання і кінцевого результату навчання.

Результатом стають отримані знання, які придатні до використан-
ня, в тому числі для використання в процесі отримання нових знань.
Знання стають товаром , навколо якого формуються відносини .



49

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVI Випуск XVI48

Результатом повинні стати корисно-практичні знання - знання струк-
туровані у вигляді Бази Знань; Знання, що розвивають, а не приг-
нічують. Процес навчання повинен віддзеркалювати потреби і мотиви,
відображати реально існуючі умови життя і бути безперервним  -
тенденція "навчання протягом життя".

Представлена тенденція потребує зміни парадигми навчання і
відносин, які виникають (існують) навколо Освіти; потребує зміни
моделі навчання і моделі відносин.

12. Тенденція появи Корпоративних Віртуальних Університетів .
Надана тенденція стає ознакою сучасних корпорацій,  які бачать і
передбачають у розвитку освітніх систем не тільки успішну власну
діяльність,  але також перспективу для розвитку економіки в цілому.
Освіта стає фактором успішного ведення бізнесу. Трикутник "техно-
логія виробництва  - наукова підтримка виробництва  - освіта" стає
суттєвим фактором для розвитку як такого, і не тільки для самого
"виробництва". Трикутник містить соціальну корисність і сприяє
розвиткові суспільства. Високі технології вимагають високого освітнь-
ого рівня. Інтегрування технології та освіти змінює не тільки
ставлення до  останньої,  але  підвищує її статус,  корисність,  в тому
числі  суспільну (соціальну), змінює бізнесові відношення.

13. Тенденція фактичного зникнення   "новоутворених"   навчаль-
них  систем "нового   типу" - одна із останніх, і, до того ж, негативних
тенденцій.

Декларативна поява  "систем" Дистанційного Навчання, Дистан-
ційної Освіти, тест-центрів, "віртуальних лабораторій", бібліотек і
таке інше змінюється таким же швидким , як і поява , зникненням .
На жаль, тенденція підтримки, починаючи від підтримки на держав-
ному рівні , тенденція супроводження , рекламування (замість декла-
рування), кооперації  (холдінгу) відносно віртуальних Інтернет-
базованих   освітніх   закладів   ще   не   проявила   себе   в   Україні.
Концепція дистанційної освіти в Україні має більш декларативний,
ніж практичний характер. І "Концепція" ставить більше запитань ,
чим дає відповідей.

14. Тенденція "відсутності" щодо формування освітніх "холдінгів"
(об'єднань).

Потенційно об'єднатися повинні навчальні заклади різних рівнів
-  школи,  коледжі ,  гімназії,  інститути,  академії ,  університети.  Але
"різноманітність" форм освітніх закладів часто не дозволяє побачити
між ними різницю.

Тому природним є те, що Інтернет стає (має стати) тим середови-
щем, яке оптимально та універсально, за принципом взаємодопов-

нення поєднає різні рівні та форми навчання,  різні технології та
методології .

Холдінг в освіті та процесі навчання, як поняття, включає ієрархію
всіх установ, які так чи інакше пов'язані з освітньою діяльністю.

15. Тенденція є ознакою і проявом неповноти освітньої системи
та її неефективності . Згідно теореми Курта Гьоделя, "якщо теорія
несуперечлива, то вона є неповною". Теорема може бути віднесена
до систем взагалі і може бути поширена на специфічну систему освіти
(систему освітніх відношень). В цьому плані боротьба за повноту є
боротьбою проти "суперечок" всередині системи. Невпорядкованість,
як і суперечливість, створює умови для розвитку. Повнота системи,
як повна відсутність суперечок та упорядкованість системи при
відсутності хаосу, є ознакою лише сталої системи, яка не має "шансів"
розвиватися і бути розвинутою.

Іншою,  і  не менш важливою,  теоремою може стати твердження:
"Оптимізація системи або оптимізація діяльності  (в тому числі
освітньої діяльності) неможлива, якщо відсутні зовнішні та внутрішні
обмеження". Відомі задачі з оптимізації розглядають обмеження лише
як умови для вирішення самої задачі. В той же час, умови обмеження
є необхідними умовами існування системи; умовами для постановки
і вирішення "оптимізації"; умовами можливості існування самої
оптимізації .

16. Тенденція розширення освітнього ринку або інтернаціона-
лізація освіти.

Піддаючи аналізу сучасні тенденції розвитку навчально-освітнього
процесу в Україні, необхідно зазначити, що присутніми залишаються
тенденції "відсутності". Як і раніше, до відсутніх належить, насам-
перед, тенденція реального впровадження діючих, не декларативних
інформаційних технологій: технологій   інформаційного навчання,
технологій самостійного навчання, технологій   загального сертифіка-
ційного контролю-тестування. При цьому вказані тенденції формально
є такими, що існують.

"Інтернет-базована система для навчання" як поняття є інтегрова-
ним і поглинає такі визначення, як: "Дистанційні системи для
навчання", "Дистанційне навчання", "Дистанційна освіта", "Віртуаль-
ні навчальні заклади", "Віртуальні університети", "Колектори знань
і Бази знань" тощо.

"Інтеграція" означає також "поєднання" (об'єднання, "базова-
ність") як на апаратному рівні, на рівні програмного забезпечення,
так і на рівні відносин.  Ознакою "Інтернет-базованих систем для
навчання" є Оптимальність, Доцільність, Ефективність. Оптимізація
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розглядається як сукупність різноманітних заходів ,  які спрямовані
на поліпшення ситуації за рахунок використання   тих   чи   інших
математичних,   технічних,   обчислювальних, організаційних методів.
Оптимальність є вимогою, згідно з якою всі рішення, які прий-
маються, повинні бути оптимальними або найкращими із всіх мож-
ливих. Оптимальність - це вибір одного рішення із множини альтер-
нативних, потенційно можливих рішень. Оптимізація - це процес,
який неможливий без обмеження системи або об'єкта , який
вивчається. Саме обмеження призводить до проблеми вибору
найкращого рішення (або алгоритму, правила поведінки), яке
потенційно здатне зберегти систему або стримувати зовнішні фактори,
які приводять до обмеження. Оптимальність безпосередньо пов'язана
з оперативністю пошуку, отримання, сприймання та обробки
інформації .  Особлива увага повинна приділятися саме інформації ,
яка лежить в основі проблеми-явища , що досліджується. Від того,
наскільки вона є повною, точною, надійною, вірогідною, залежить
вирішення самої проблеми та  "оптимальність" прийняття рішень.

Виходячи з цього, можна зробити висновок про необхідність
оптимізації самої інформації та навчально-методичних процедур ,
пов'язаних з пошуком ,  класифікацією,  індексацією,  візуалізацією
інформації; з її порівняльним аналізом і, взагалі, з отриманням знань
- процесом навчання. Інтернет-базована система для навчання
розглядається автором як складова Структура (Система), яка містить
(потенційно може містити) такі складові елементи: центр накопичення
та переробки інформації; центр мотивованого безперервного навчання;
центр перевірки засвоєння інформації та знань; центр тестування та
тренування; центр авторизованого підтвердження засвоєння інфор-
мації та знань - центр сертифікації; центр корегування та підтримки,
в тому числі прийняття рішень з боку користувача системою; центр
психологічної підтримки користувачів;  центр "мотивації", стиму-
лювання засвоєння сценаріїв поведінки здобуття знань; центр форму-
вання сценаріїв вирішення проблем (центр аналогій); центр переробки
та трансформування інформації .

Ця система також розглядається в поєднанні з  "Віртуальними
освітніми закладами", "Системами дистанційного навчання",
"Віртуальними університетами (школами,  курсами)", "Distance edu-
cation", "Distance Learning", "Correspondence Education" тощо.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОСВІТИ НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ ЗДМУ

Пряхін О.Р., Рижов О.А., Портна О.О. , Андросов О.І.
Запорізький державний медичний університет

Вища фармацевтична освіта в Україні існує в денній та заочній
формах. Дистанційна, а також оn-line освіта не є формою, а тільки
технологією отримання знань, яка може бути реалізована як на
денній, так і (в суттєво більшому ступені) на заочній формі навчання.

При організації навчального процесу на заочному відділенні
фармацевтичного факультету ЗДМУ на даний період із дистанційних
технологій успішно реалізується мережна та традиційна кейс-
технологія, в якій учбово-методичні матеріали передаються (відси-
лаються) студенту для самостійної роботи в електронному варіанті
(кафедри інформатики,  аналітичної ,  фізичної ,  неорганічної хімії ,
патофізіології). Останні два роки суттєво поширилося використання
інформаційної технології, яка збудована на університетській внутріш-
ній мережі.  Вона забезпечує студентів учбовими матеріалами та
здійснює контроль знань за допомогою комп'ютерної програми
"RATOS®", яка розроблена на кафедрі медичної та фармацевтичної
інформатики.  Майже всі кафедри фундаментальних та фахових
дисциплін мають електронну пошту та свої сторінки в електронній
бібліотеці університету з виходом в Інтернет. В електронній бібліотеці
зараз розміщені учбово-методичні матеріали більшості кафедр з тих,

Пряхін О.Р., Рижов О.А., Портна О.О., Андросов О.І .
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які забезпечують навчальний процес на заочному відділенні фармацев-
тичного факультету. Матеріали представлені в комплексному вигляді
(лекції, учбові посібники, методичні вказівки, банк тестів та контрольні
завдання), і їх використання через внутрішню мережу або Інтернет
забезпечує студентів всією необхідною навчальною інформацією.

В університеті здійснені спроби інтерактивної (оn-line) взаємодії з
використанням мережі Інтернет.  Так,  на кафедрі медичної та
фармацевтичної інформатики в минулому навчальному році проведена
дистанційна підготовка з тестування близько  100 провізорів заочної
форми навчання. Даний досвід вже зараз може бути використаний
для  підготовки та тестування студентів заочної форми навчання в
передсесійний період. Така форма заліку самостійної роботи поступово
може прийти на заміну традиційних реферативних контрольних робіт ,
які себе вичерпали і є недоцільними у зв'язку із впровадженням
комп'ютерних технологій.

 Подальші перспективи впровадження Інтернет-технологій в
навчальний процес, на наш погляд, пов'язані з двома проблемами: по-
перше, це недостатній розвиток інформаційного транспорту, по-друге,
неповною готовністю професорсько-викладацького складу до роботи в
даних умовах. Якщо перша проблема в наступні роки буде вирішена,
то друга потребує суттєвої зміни психології викладання. Поступово
інформаційно-комунікаційні засоби, мультимедіа, глобальні мережі
стануть  невід'ємною частиною навчального процесу, і викладача
неможливо буде уявити без особистого інтерактивного ресурсу.

УДК: 618-053.2

РОЛЬ ЛІКАРСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСТІЙНОГО
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ

Резніченко Г.І. ,  Луценко Н.С.,  Резніченко Ю.Г.,  Волошина Н.І. ,
Ковальова Л.А.

Запорізьке обласне відділення асоціація акушерів-гінекологів України
Запорізька медична академія післядипломної освіти

Обсяг наукової інформації щорічно зростає ,  з’являються нові
технології діагностики та лікування. Згідно Болонського процесу, в
вузі майбутні спеціалісти повинні не лише отримати основні знання
та навички майбутньої професії, але й навчитися постійно поповню-
вати свої професійні можливості. На післядипломному етапі поряд з
факультетами підвищення кваліфікації важлива роль повинна бути
надана лікарським асоціаціям .

В Запорізькій області працює близько 500 акушерів-гінекологів ,
половина з яких працює в районах та містах обласного підпорядку-
вання. Згідно вимог МОЗ України, свою кваліфікацію вони підви-
щують 2 рази за 5 років: на тематичних та передатестаційних місяч-
них курсах.  Асоціацією акушерів-гінекологів,  сумісно з обласним
управлінням охорони здоров’я та кафедрами вузів , організовано
постійне дистанційне навчання лікарів протягом року.  Щомісячно
проводяться засідання асоціації,  на яких розглядаються найбільш
актуальні питання практичної медицини. Активну участь приймають
як провідні фахівці вузів, так і практичні лікарі, які діляться своїми
напрацюваннями, результатами роботи та впровадженням нових
технологій в лікувальний процес. Двічі на рік проводяться конфе-
ренції асоціації акушерів-гінекологів області з залученням провідних
вчених України та практичних лікарів . Щорічно близько 50 членів
асоціації приймають участь в наукових форумах, які проводяться за
межами області . Отримана на них інформація обговорюється на
засіданнях асоціації та впроваджується в практичну діяльність.  За
останні роки у Запорізькій області були впроваджені нові технології
грудного вигодовування, безпечного материнства , у м. Запоріжжі
всі пологові будинки були акредитовані як  “лікарні, доброзичливі
до дитини”. Результатом постійного навчання лікарів є зниження
материнської та перинатальної смертності за останні роки. Перспек-
тивним шляхом підвищення кваліфікації в подальшому повинні стати
телекомунікаційні технології та використання комп’ютерних і вір-
туальних тренажерів. Перші кроки по проведенню консультацій
провідних спеціалістів-медиків України по телемережам показали
їх високу ефективність.

УДК 614.23:378(07)
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В

ПІСЛЯДИПЛОМНУ ПІДГОТОВКУ ТА БЕЗПЕРЕРВНИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛІКАРІВ

Шаповал С.Д .,  Дмитрієва С.Н.,  Одринський В.А.
Запорізька медична академія післядипломної освіти

Дистанційне навчання (ДН) є найперспективнішою технологією
щодо формування системи інтенсивного самонавчання медичних
спеціалістів на етапах післядипломної освіти та безперервного
професійного розвитку лікарів в умовах сучасного ринку стандарти-
зованих освітніх послуг .

Резніченко Г.І., Луценко Н.С., Резніченко Ю.Г ., Волошина Н.І ., Ковальова Л.А. Шаповал С.Д ., Дмитрієва С.Н., Одринський В.А.
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В Запорізькій медичній академії післядипломної освіти успішно
реалізується програма впровадження ДН у підготовку лікарів. Дистан-
ційні технології  використаються в реалізації проекту зі  створення
та функціонування системи самонавчання викладачів академії .

У червні 2005 року кафедрою соціальної медицини та організації
охорони здоров'я ЗМАПО проведено дистанційний цикл тематичного
удосконалення "Основи менеджменту в умовах ринкової трансфор-
мації системи охорони здоров'я". Підсумки циклу дозволяють вивес-
ти, що на сучасному етапі розповсюдженості дистанційної освіти
заважають обмеженість технічного забезпечення телекомунікаційних
каналів зв'язку учасників навчання та відсутність мотиваційної
готовності до практичного використання ДН. Але за даними зворот-
нього зв'язку з цільовою групою - керівниками лікувально-профілак-
тичних закладів міста Запоріжжя, загальну оцінку проведення циклу
визначено позитивною. Слухачами високо оцінено переваги ДН:
технологічність, гнучкість, модульність, економічна ефективність.

З метою подальшого впровадження ДН в післядипломну підготовку
та безперервний професійний розвиток лікарів на кафедрах ЗМАПО
розроблене базове методичне забезпечення щодо використання
дистанційних модулів при організації очно-заочних циклів удоскона-
лення лікарів .

Програма зі створення у ЗМАПО системи самонавчання викладачів
передбачає проведення семінарів-тренінгів з технологічних   питань
використання ДН в педагогічній практиці .

В межах внутрішньої освітньої програми для викладачів академії
на сторінках електронного бюлетеня  "Новини ЗМАПО" організовано
дистанційні семінари з проблем сучасного клінічного навчання ,
доказової медицини, біоетики та інших професійних проблем .

Функціонування горизонтального зв'язку методичного відділу
ЗМАПО та кафедральних колективів забезпечують інформатори
(підготовлені викладачі, яки працюють з пакетами прикладних
програм MS Office та MS Internet Explorer , Adobe Photoshop, Adobe
Acrobat  та іншими;  використають в роботі   е-mail та  Internet,
виконують на кафедрах функції пошуку та ознайомлення співробіт-
ників про новини медичних та освітніх технологій, впровадження
інформаційних технологій у роботу кафедри , проводять підготовку
презентацій до занять і виступів на конференціях , інформування
колег про конференції, з'їзди, засідання наукового суспільства).

Дистанційні семінари для викладачів здійснюються таким чином:
після одержання "кейсів" з модулями навчального матеріалу,

учасники семінарів надсилають по е-mail або передають через
інформаторів на електронних носіях відповіді на тестові завдання, а
дискусійні питання обговорюються на форумі видання. Таким чином,
поряд з вивчанням інформаційних модулів викладачі одержують
практичні навички з опанування дистанційних технологій.

Методичним відділом ЗМАПО проводиться моніторинг впровад-
ження ДН в педагогічну практику.  Розвиток комп'ютерних і
телекомунікаційних технологій одержання освіти є важливою умовою
реалізації положень державної Концепції реформування системи
підготовки лікарів .

УДК 378.147.388-096:615.1:681.3
МЕТОДИКА ДИСТАНЦІЙНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ, САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ВИКОРИСТАННІ
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ

(на прикладі вивчення "Основ вищої математики",
І курс фармацевтичногго факультету)

Прокопченко О.Є . ,  Жмурський С.І. ,  Біляк Н.С. ,
Мірошниченко Т.Г. , Крижанівський Й.П.

Запорізький державний медичний університет
Використання сучасних методів комп'ютерної математики при

підготовці студентів нематематичних спеціальностей представляє
актуальну проблему. На жаль, навчальні програми та плани підготов-
ки фахівців,  в тому числі фахівців з фармації ,  не містять і не
передбачають використання сучасних математичних програм-засобів .
Мова не йде про загальне забезпечення комп'ютерною технікою, але
йде про програмні засоби вирішення вузькоспеціалізованих, в тому
числі навчальних , проблем . За своїм визначенням , використання
комп'ютерних програм є суто індивідуальною навчальною проблемою
і має бути віднесена до індивідуального дистанційного, в широкому
розумінні , навчання.

Вивчення математичної статистики в курсі "Основ вищої матема-
тики" (І семестр 1-го курсу фармацевтичного факультету) є найбільш
проблемним як з причини обмеженості , так і в силу складності та
змістовності. Використання можливостей дистанційного самостійного
навчання в поєднанні із сучасними програмними засобами дозволяє ,
на нашу думку, вирішити проблему надання сучасного змісту
навчальному процесу; проблему актуалізації та мотивації навчання.
На першому етапі студентам були запропоновані програмні засоби

Прокопченко О.Є., Жмурський С.І., Біляк Н.С., Мірошниченко Т.Г ., Крижанівський Й.П.
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класу "Комп'ютерної математики". До розгляду були представлені
програми статистичного аналізу: IDAMS (www.unesco.org/idams), SAS,
SPSS, Statistica, VisualStat (www.visualstat.com) та інші .  Частина
цих програм є такими,  що вільно розповсюджуються,  частина  -
комерційними. В навчальному процесі були використані також
демонстраційні версії та опис програмного забезпечення разом із
прикладами .

Ми вважаємо, що аудиторний огляд та аналіз можливостей
"Комп'ютерної математики" є необхідним і дозволяє сформувати по-
тенційну мотивацію у студентів щодо використання сучасних прог-
рамних засобів;  використання методології підготовки та вирішення
наукових проблем, методології проведення чисельного наукового екс-
перименту (моделювання). У разі виникнення стійкого "інтересу" -
попиту, студенти мали можливість використати програмний засіб
для самостійної, індивідуальної роботи. Мова йде про тих студентів,
які є користувачами сучасних інформаційних технологій.  На жаль,
чисельність таких студентів занадто мала . Незважаючи на цей факт,
самодостатньою є ситуація, коли використовується хоча б один
комп'ютер-програма , і основна частина вирішення проблеми є
аудиторною та колективною. Студенти отримують можливість як
загального ознайомлення,  так і колективного аналізу результатів
комплексної статистичної обробки даних (включаючи дисперсійний,
кореляційний та графічний аналіз). Увага концентрується не на
процедурі отримання результату, а на змістовних висновках. Останнє
є важливим з тих причин, що статистичні задачі навіть початкового
рівня вимагають значних витрат часу і є процедурними . Аналізу
піддається процедура отримання-обробки первинних даних. Наприк-
лад, студентам пропонується змінити умови статистичної задачі ,
скорегувати вихідні дані за рахунок розширення об'єму вибірки;
змінити тип статистичного розподілу; визначити фактори впливу та
кореляцію. Таким чином, всебічний статистичний комп'ютерний
аналіз дозволяє не лише скоротити витрати часу і сконцентрувати
всю увагу на результатах .  Такий підхід навчає студентів мислити
аналітично;  дозволяє моделювати і виявляти фактори впливу та
загальну поведінку статистичної системи і в цілому підвищує
ефективність навчання.

УДК 616.1/4-07/-08(07)
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ ТА МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

Дзюбановський І.Я., Пустовойт Г.Т ., Герасимець Ю.М.,
Бенедикт В.В. ,  П'ятночка В.І. ,  Свистун Р.В.,  Луговий О.Б. ,

Поляцко К.Г.
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Охорона здоров'я як підрозділ народного господарства проходить у
своєму розвитку ті ж етапи інформатизації ,  що й інші галузі .
Інформатизація медичної галузі зараз відстає від інших секторів
економіки  мінімум на 10 років, і тому кожен  медичний ВУЗ вирішує
забезпечення інформатизації самостійно, виходячи зі свого  бюджету.

На сьогоднішній день, на наш погляд, актуальні наступні
напрямки інформаційних технологій у медичній освіті :

1. Комп'ютеризація організації навчального процесу в медичному
вузі з забезпеченням лекцій, практичних занять , навчальних і
контролюючих систем апаратно-програмними засобами.

2. Застосування інформаційно-довідкових систем для роботи вик-
ладачів ( електронні довідники й атласи по навчальним дисцип-
лінам, обновлювані бази даних по медичному законодавству,
лікарським засобам, освітнім та лікувальним стандартам).

3. Створення динамічно обновлюваних електронних   керівництв
за фахом .

4. Підготовка лікарів до застосування сучасних інформаційних
технологій на своєму робочому місці .

5. Розвиток вузівського інтернет-співтовариства (створення і роз-
виток сайтів, інтернет-конференцій, списків розсилання і т.д .)
з використанням телеконференцій для повноцінної взаємодії й
обміну досвідом з фахівцями вузів інших  регіонів і країн.

6. Поширення інформаційних технологій у лікувальному процесі
в клініках лікувальних баз вузу у вигляді навчальних і тестую-
чих програм широко використовуються в навчальному процесі
в студентів ,  лікарів-інтернів і слухачів факультету післядип-
ломної освіти   нашого  університету. Підготовка майбутніх
лікарів-хірургів в Університетській клініці , обладнаній сучас-
ною телекомунікаційною технікою, дозволяє спостерігати на
екрані телевізора із навчальної кімнати за ходом операції   в
операційній,  а двобічний аудіозв'язок хірурга зі студентами,
курсантами - прокоментувати хід операції , уточнити окремі
тактичні чи технічні її аспекти.

Поширення нових інформаційних технологій у лікувальному
Дзюбановський І.Я., Пустовойт Г.Т ., Герасимець Ю.М., Бенедикт В.В. та ін .
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процесі проводяться нашим вузом в умовах клінік і лікувальних баз
університету, що значно підвищує якісний рівень лікувальних
установ, покращує охорону здоров’я населення   нашого регіону.

Напрямки застосування і розвитку інформаційних технологій в
практичній медицині:

1. Створення автоматизованих робочих місць лікарів з викорис-
танням інформаційно-довідкових систем  (обновлювані бази
даних по медичному законодавству, лікарським засобам ,
стандартам лікування).

2. Впровадження електронних історій хвороби і їхніх компонентів
(направлень, висновків , виписок, рекомендацій і т.п.).

3. Використання телемедицини, наприклад, в установах, що вже
володіють необхідною матеріальною базою чи знаходяться у
віддалених регіонах.

Висновок
На сьогоднішній день нам необхідне реальне й ефективне співро-

бітництво фахівців з інформаційних технологій та організаторів
охорони здоров'я,  лікарів і викладачів вузів ,  здійснюване за підт-
римкою держави і суспільних інститутів .

УДК  614.23:387 (07)
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ЦИКЛЕ
ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Посный В.Ф. ,  Курочка В.Л.,  Авраменко В.С. ,  Трошин Д.А. ,
Щетинина Л.И.

Запорожская медицинская академия последипломного образования
Согласно принятой Программы развития дистанционного обучения

в Украине, Министерством образования и науки утверждено Поло-
жение о дистанционном обучении и концепция его развития.

Исходя из вышеизложенного, решением Ученого Совета академии
нашей кафедре было поручено проведение экспериментального цикла
дистанционного обучения "Основы менеджмента в условиях рыночной
трансформации системы охраны здоровья " на тематическом усовер-
шенствовании руководителей лечебно-профилактических учреждений.

Для реализации данного проекта сотрудниками кафедры была
проведена значительная подготовительная работа: проанализирована
нормативно-правовая документация и литературные публикации; изучен
опыт работы учебных заведений, проводящих дистанционное обучение,

разработаны методические рекомендации; создана электронная дидакти-
ческая база, составлено 160 тестовых вопросов для контроля уровня
усвояемости учебного материала. Также было проведено изучение
технических возможностей ЛПУ Запорожской области относительно
возможности их участия в процессе дистанционного образования, при
этом был констатирован тот факт, что только 24 из них имеют доступ к
электронным сетям. С учетом полученных данных была сформирована
учебная группа из 9 врачей-курсантов, руководителей ЛПУ исклю-
чительно г. Запорожья. Обучение проводилось путем индивидуальной
работы с каждым слушателем через электронный адрес академии
orgzmapo@mail.zp.uа, ответы на контрольные вопросы по всем разделам
цикла присылались к фиксированной дате учебного процесса.

Экзамен по пройденному циклу состоялся по прибытию курсантов
непосредственно на кафедру и был проведен по традиционной мето-
дике. Результаты экзаменов позволили сделать вывод о хорошей ус-
вояемости знаний, приобретенных врачами-курсантами путем дис-
танционного обучения.

УДК: 378.147:681.3 :615.03
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО

ОБУЧЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НОВЫХ
 ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Голубков О.З., Пензев Н.Д ., Саржевский С.Н.
Запорожский государственный медицинский университет

На современном этапе стали актуальными дистанционные формы
обучения в медицине, что является целесообразным , прежде всего,
экономически, удобно во времени и позволяет овладевать новыми
знаниями без отрыва от места работы.

Проведение многоцентровых, рандомизированных, двойных сле-
пых, плацебо-контролируемых клинических исследований новых
лекарственных средств в психиатрической практике требует обяза-
тельного соблюдения дизайна исследования и приобретения новых
знаний и навыков. Среди прочих аспектов в динамике используются
различные оценочные шкалы психического состояния больных. При
этом перед их применением необходимо пройти обучение с получением
соответствующего сертификата исследователя. Некоторые фирмы-
спонсоры организуют выездные тренинги, продолжительность кото-
рых не позволяет за короткий срок в достаточной степени ознакомить
с ними рейтеров.  Более эффективным ,  на наш взгляд,  является

Посный В.Ф., Курочка В.Л ., Авраменко В.С., Трошин Д.А., Щетинина Л.И. Голубков О.З ., Пензев Н.Д ., Саржевский С.Н.
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дистанционное обучение, когда врач-участник не ограничен во вре-
мени и сам заинтересован успешно пройти тренинг. На соответст-
вующем сайте ему предоставляется необходимая регистрационная и
оцениваемая информация в виде инструкций и объясняющих
материалов. Затем происходит собственно процесс обучения с
предоставлением ряда заданий с текстом и видеороликами интервью
беседы с пациентом. После их изучения исследователю предлагается
заполнить соответствующую шкалу оценки психического состояния
больных с получением результатов правильности ответов в режиме
on-line. Положительное выполнение всего блока заданий дистанцион-
ного обучения позволяет ему получить знания и сертификат на право
участия в клиническом исследовании новых лекарственных средств .

УДК: 378.147
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ POWERPOINT  MS OFFICE ДЛЯ

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Емец Т.И. ,  Приходько А.Б.
Запорожский государственный медицинский университет

В последнее время постоянно растёт роль интерактивных методов
обучения . Использование компьютерных тренажеров позволяет рас-
ширить рамки аудиторных занятий [1], сделать процесс обучения
более доступным, наглядным и индивидуальным [2]. В связи с
Болонским процессом , увеличивается значимость самостоятельной
работы студентов. Её интенсификация возможна только при компью-
теризации, позволяющей студенту использовать лекционный мате-
риал , методику практических занятий и интерактивные методы
контроля [3].

Работа по созданию программ интерактивного обучения предпола-
гает у автора знаний основ программирования или привлечение к
работе программистов. К сожалению, знания большинства пользова-
телей ограничиваются MS Word, и написание и отладка программы
занимает больше времени, чем подготовка материалов по предмету.

Существующие программы не всегда удовлетворяют требованиям ,
например, возникают сложности с применением графических изобра-
жений для тестового контроля. Все программы имеют единую "форму"
и, как следствие, все вопросы в тестах имеют однотипное формати-
рование. Если тестовая программа позволяет включить графику, то
это, например , только одно фото во всех вопросах , и невозможно
сделать так,  чтобы в одном из тестов был вопрос:  "Где на рисунке
изображен…?", а в другом - "На каком из рисунков изображен…?"

Нашей целью было создание алгоритма , позволившего использо-
вать презентацию как программу для обучающего и контролирующего
тестирования. Предлагаемый вариант подготовки тестов в виде презен-
тации MS PowerPoint не требует от автора знаний языков програм-
мирования и под силу любому пользователю,  знакомому с MS  Of-
fice. Тесты представляют собой набор слайдов , связанных между собой
гиперссылками. Презентацию MS PowerPoint можно настроить таким
образом, что переход к любому другому слайду будет осуществляться
только по гиперссылке.

При использовании MS PowerPoint возможно широкое применение
мультимедиа :

- графики в качестве вопроса: "Где на рисунке изображен…?";
- графики в качестве ответов: "На каком рисунке изображен…?";
- анимированных картинок, видеоклипов;
- звукового сопровождения событий или дублирование вопросов.
Составление тестов (алгоритм).
Например, тесты содержат 3 вопроса. На каждый вопрос предла-

гается 5 вариантов ответов, один из которых правильный, время
ответа  - 1 минута  (аналогично "Крок-1"). Открываем  PowerPoint,
задаем имя (файл ? сохранить как…) и сохраняем как демонстрацию
презентации (c расширением .pps). Настраиваем смену слайдов, чтобы
переход был возможен только по гиперссылке  (показ слайдов  ?
настройка презентации), для этого в группе “показ слайдов” отмечаем
"автоматический", а в группе “смена слайдов” - "вручную". На
вкладке смена слайдов (показ слайдов  ? смена слайдов) в группе
“продвижение” снимаем птичку с "по щелчку", ставим птичку в
"автоматически после" и указываем время 1 мин.

Структура (см. рис 1):
Слайд 1.  Содержит ссылки на варианты: 1 вариант - переход к

слайду №2  и т.д.
Слайд 2. Первый вопрос. Форматируем слайд, подбирая фон,  стиль

задаваемых вопросов и ответов. Наиболее оптимальное размещение -
вопрос слева, ответы справа на больших кнопках.  Вписываем вопрос,
управляющие кнопки (показ слайдов  ? управляющие кнопки) с
ответами или картинками. Определяем гиперссылку на следующий
слайд (выделить объект,  вставка ?  гиперссылка  ?  перейти по
гиперссылке). Вставляем текст с информацией об ответах: правильных
0, ошибок 0. Вставляем информацию о времени, например, надпись
"осталось 10 сек.", выделяем ее и настраиваем, чтобы она появилась
через  50 сек. после показа слайда  (показ слайдов ? настройка
анимации ? порядок и время).

Емец Т.И., Приходько А.Б .
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Слайд 3. Второй вопрос.  Копируем слайд №2  и вставляем,  меняем
вопрос и предлагаемые варианты ответов .

Слайд 4. Третий вопрос.
Слайд 5. Оценка "2"
Слайд 6. Второй вопрос. Копируем и вставляем .
Слайд 7. Третий вопрос.
Слайд 8. Оценка "3".
Слайд 9. Третий вопрос.
Слайд 10. Оценка "4".
Слайд 11. Оценка "5".

Рисунок 1. Структура тестов . При правильном ответе - переход
на слайд справа, при неправильном ответе или по истечении

1 мин - переход на слайд внизу.

Таким образом, тест из трех вопросов состоит из  11 слайдов (мы
используем тесты, содержащие 5 вариантов по 10 вопросов - это 256
слайдов объемом 1,2 Мб).

На следующем этапе настраиваем смену слайдов №  1,5,8,10,11 -
убираем птичку в окне "автоматически после".

Связываем гиперссылками. Правильный ответ на первый вопрос
- переход к слайду № 6, неправильные ответы - переход к следующему
слайду и т.д.

Тесты, подготовленные в виде презентации, используются на
кафедре медицинской биологии в течение шести лет (2000 - 2006 г.)
и позволяют контролировать знания не только теоретического

материала, но и знание морфологических особенностей паразитов.
Аналогичное использование демонстрации презентации возможно

при подготовке электронных интерактивных лекций. Новая терми-
нология, сложные  вопросы могут быть подробно раскрыты на
всплывающих подсказках или дополнительных слайдах, переход на
которые осуществляется по гиперссылке . Широкое использование
анимации, видеоклипов и аудиосопровождение событий позволят
сделать лекцию интересной и запоминающейся.

В перспективе представляется интересным подготовка и исполь-
зование интерактивных фильмов SWF. Flash от Macromedia сочетает
простоту GIF и возможности гипертекстовых документов .

 Литература
1. Навчальному процесу нові форми організації // Підвищення вищої

освіти - визначний чинник зростання соціально-економічного
потенціалу держави.  Матеріали до доповіді міністра освіти і науки
Ніколаєнко С.М. на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки
України (23 лютого 2006 р., м. Київ) // "Освіта України". - №13,
17.02.06. - С. 4-5.

2. Чайковська О. Розроблення та впровадження мультимедійних
програмно-педагогічних систем у навчальний процес // Вища
освіта України. - №1(11), 2004. - С. 102-106.

3. Пахотін К.  Якість освіти - інтелектуальне обличчя держави //
Вища освіта України. - №4(181), 2005. - С. 112-117.

УДК 378.147:681.3]:8020:615.1
ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ
Волкова Г.К .

Запорізький державний медичний університет

Згідно із Рекомендаціями Ради Європи про поліпшення навчання
мов , головним завданням курсу англійської мови для студентів-
фармацевтів заочної форми навчання є формування у них навичок
та вмінь роботи із  англомовною фаховою науковою та директивною
літературою і документами.

Дистанційний курс англійської мови, заснований на використанні
інформаційних технологій, має за мету підвищення ефективності
навчання та інтенсифікацію навчального процесу.

Мета основного навчального посібника - сформувати у студентів
ядро іномовного мовленнєвого механізму, який за певних умов

Волкова Г.К.
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самостійного навчання може досягти рівня розвитку, достатнього для
функціонування у майбутній професійній сфері студентів.

Виходячи із завдання та структури курсу іноземної мови для
студентів-фармацевтів заочної форми навчання, посібник містить три
основних розділи, які вивчаються протягом трьох заданих навчальним
планом семестрів - І, ІІ, ІІІ. Відповідно розділи мають назви: Вища
фармацевтична освіта в Україні та відомості про життя та близьке
оточення студента;  Служба фармації в Україні;  Головні проблеми
медицини .

Тексти для читання відповідають тематиці розділу. Деякі з них є
оригінальними,  але більшість є адаптованими для студентів .  Це
зразки загально-медичної ,  загально-фармацевтичної та наукової
літератури. У окремому розділі студентам пропонується робота з
анотаціями до ліків, що є зразками, умовно названих автором, фахо-
вих директивних документів .

Типологія вправ , що представлені у посібнику, не виходить за
межі загальноприйнятих у сучасній методиці. Це мовні і мовленнєві
вправи. Серед мовленнєвих вправ визначаються фахово-орієнтовані
та спрямовані вправи як в усному мовленні, так і в читанні, перекладі,
дешифровці медичних документів тощо.

Матеріал електронного посібника дає можливість закріплення слів
активного словника середньої школи , узагальнення найуживаніших
граматичних явищ, розвитку вмінь читання та усного мовлення. Крім
того, студенти вивчають фахову термінологію, знайомляться зі спосо-
бами розуміння професійних текстів та фахових директивних доку-
ментів (анотацій до ліків), вчаться готувати доповідь чи висловлювати
думку на задані професійно орієнтовані або суміжні теми.  До
матеріалу підручника входять тексти для читання , мовленнєва
тематика та вправи, які пропонуються для виконання як в аудиторії ,
так і самостійно під час сесії або у міжсесійний період,  двомовний
словник .

Дистанційний курс головним чином розраховано на самостійну
роботу студентів у міжсесійний період. Тому повинна бути
передбачена розгалужена система лінгвістичної допомоги. Можливість
раціонально створити цю систему якраз і забезпечать комп'ютерні
технології. В основу комп'ютерних програм , які повинні входити до
складу дистанційного курсу, слід покласти дидактичні вимоги до
автоматизований навчальних курсів. Основна вимога - це відповідність
лексичних, лексико-граматичних та мовленнєвих програм цілям та
умовам кожного етапу навчання студентів протягом курсу іноземної
мови у медичному університеті .

Цілком зрозуміло, що поряд з навчальними програмами необхідні
і контролюючі, які розкриють перед студентами можливості самостій-
ного керування процесом навчання та особистої оцінки якості
самостійного навчання.

Така структура курсу  навчання переорієнтовує самостійну роботу
студента з традиційної мети  - звичайного засвоєння знань , набуття
вмінь та навичок, досвіду творчої та науково-інформаційної діяльності
- на розвиток самоорганізації майбутнього спеціаліста ,  здібності
планувати індивідуальну траєкторію самоосвіти.

Змінюється і роль викладача в організації самостійної роботи
студентів. З традиційної - контролюючої - функції акцент діяльності
викладача переноситься на функцію керування: формування настанов,
рекомендацій про послідовність роботи із вправами,  текстами,
визначаються і професійно спрямовані завдання.

Отже застосування комп'ютерного дистанційного курсу є найбільш
доцільною формою підготовки майбутніх фахівців у галузі фармації,
які навчаються заочно.

УДК 378.147:681.3:54]-057.8-054.6:802.0
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ

ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Варинский Б.А.
Запорожский государственный медицинский университет

Преподавание химии на английском языке значительно облегча-
ется при использовании технологий дистанционного обучения.
Данные технологии обеспечивают максимальную наглядность  и
доступность  учебного материала.

Использование мультимедийного оборудования позволяет макси-
мально иллюстрировать лекцию тезисами, таблицами, фото-, видео-
материалами,  а также анимацией.

Данные иллюстрации позволяют увеличить эффективность комму-
никации и очень хорошо воспринимаются слушателями.

При чтении лекций нами используются фотоиллюстрации (на-
пример, при разборе темы "Атомно-молекулярное учение" наглядно
демонстрируется существование атомов с помощью электронной
микроскопии атомного разрешения).

Тезисы лекций (например, признаки химических реакций) удачно
раскрываются видеоматериалами. Таким образом решается проблема
демонстрации эксперимента, которая затруднена при чтении лекций

Варинский Б.А.
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или дистанционном обучении.
Для  изучения темы "Электролитическая диссоциация" нами

изготовлен анимационный  флеш-фильм .
Электронная форма разработанных материалов позволяет разме-

щать их на компакт-дисках, в электронной библиотеке и на Internet-
странице кафедры, что обеспечивает возможность дистанционного
обучения по дисциплине.

УДК 378.147:681.3:616.31
ЕЛЕМЕНТИ ДІСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ
ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ СТУДЕНТАМ СТОМАТОЛОГІЧНОГО

ФАКУЛЬТЕТУ

Кайдашев І.П., Расін М.С. , Васильєв В.М. , Дігтяр Н.І.
Українська медична стоматологічна академія (Полтава)

Дистанційне навчання має важливі позитивні сторони: воно дає
студенту почуття незалежності та суттєво економить його час, дозволяє
створити власний, досить гнучкий розклад, пристосоване до індиві-
дуальних фізіологічних особливостей кожного організму (врахуйте, хоча
б, проблему так званих "сов та жайворонків"), дозволяє легко створити
індивідуальний план навчання з урахуванням побажань кожного
студента. Все це є необхідним при переході до Болонської системи. Але
є деякі проблеми,  які обмежують застосування цього методу взагалі,
без урахувань технічних можливостей вузів і студентів . Це, по-перше,
обмеження двобічного спілкування: учень - вчитель та учень -учень,
що не дозволяє застосувати таку прогресивну технологію, як проблемне
навчання, необхідність дуже міцної мотивації та певні труднощі у тих
студентів,  які не звикли до письмового спілкування.  Тому кафедра
внутрішніх хвороб УМСА, яка викладає на стоматологічному факультеті,
вважає, що дистанційне навчання повинно, перш за все, допомагати
студентам у засвоєнні теоретичного матеріалу, який винесено на поза
аудиторну самостійну роботу. Цей час з кожним роком в навчальному
плану збільшується та вже досяг 50%. Ми створили сторінку  на сайті
Академії, на якій розмістили всі календарні навчальні плани, всі
завдання для поза аудиторної самостійної роботи, видані нами
підручники з пропедевтики внутрішніх хвороб та внутрішніх хвороб,
збірники ситуаційних задач та тестів. За останній семестр з 1050
студентів трьох курсів стоматфакультету, які одночасно навчаються у
нас, сторінку відвідало 85, переважно іноземні студенти. То ж ця справа
потребує розвитку. Ми плануємо розмістити навчальні та контролюючі

програми до кожної теми для приймання частини відробок пропущених
занять та інше.

УДК 378.147:681.3
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ МОНІТОРИНГУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Васілакін В.В.
Запорізький державний медичний університет

Передумовою постійного підвищення якості освіти, оновлення
змісту та форм організації навчально-виховного процесу, розвитку
системи безперервної освіти та навчання протягом життя є національ-
на доктрина розвитку освіти . Для підвищення якості роботи викла-
дача та отримання найбільш оперативних даних самостійного
навчання студентів може бути використана автоматизована система
моніторингу знань (АСМЗ).

Найбільш продуктивною можна вважати систему,  яка дозволяє
отримувати результати самостійного навчання та оперативно реагу-
вати на них . Викладач повинен отримати від системи не тільки
усереднені результати, які дають загальну характеристику навчання,
але й максимально індивідуалізовані результати.   При організації
підготовки студентів-медиків до ліцензованих міністерських
екзаменів КРОК,  питання до якого складаються з декількох
навчальних предметів, важливо отримати саме рівень знань студента
по конкретному циклу питань, а не взагалі. Нами була розроблена
та реалізована в автоматизованій системі RATOS® методика індиві-
дуальної характеристики студента , що надало можливість говорити
про індивідуальні недоліки в підготовці того чи іншого студента , а
також надало можливість подальшої корекції знань для більш
успішного кінцевого результату.

Завдяки реалізованим раніше інструментам фільтру відповідей за
модулем питань та формуванню протоколу відповідей для кожного
студента, а також реалізованої методики індивідуальної характерис-
тики у викладачів профільних кафедр з'явилася можливість
максимально точно сформувати перелік питань, які необхідно
готувати для оглядових лекції при підготовці студентів до міністерсь-
кого ліцензійного екзамену КРОК.

Кайдашев І.П., Расін М.С., Васильєв В.М ., Дігтяр Н.І . Васілакін В.В.
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УДК 378.147.096:615.1:[61:002]
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ЗГМУ

Андросов А.И. , Иванькова Н.А.
Запорожский государственный медицинский университет

Аннотация. Дистанционная форма обучения является наиболее естественной
для достижения приоритетных целей Болонского процесса: межинститу-
ционального сотрудничества , мобильности студентов и преподавателей , совместных
программ обучения. Ключевым вопросом организации обучения на расстоянии
является налаживание эффективной систематической обратной связи со стороны
квалифицированного преподавателя. Наиболее перспективной и приемлемой с
технологической точки зрения средой для организации такого обучения на расстоянии ,
которое объединяло бы в себе лучшие черты очного и заочного обучения , является
среда компьютерных телекоммуникационных сетей и мультимедийных средств .

В основной части статьи проведено сравнение различных элементов обучения,
определены структура и условия эффективной самостоятельной учебной работы
студентов заочной формы образования фармацевтического факультета Запорожского
государственного медицинского университета в аспекте кредитно-модульной системы
обучения на основе информационных технологий .

Ключевые слова: информационные технологии,  интерактивность,  телемедицина ,
Болонский процесс, дистанционное образование , самостоятельная работа, кейс-
технология,  информатизация.

Актуальность работы
Основная тенденция образовательной системы Украины в настоя-

щее время - интеграция с мировым сообществом в направлении
создания единого образовательного пространства ,  рынка товаров и
услуг, в том числе и фармацевтических . Особенностью подготовки
специалистов фармацевтического профиля является возможность
организации обучения без отрыва от производства . До недавнего
времени таким требованиям соответствовала заочная форма обучения,
недостатками которой являются: отсутствие достаточного количества
учебно-методической и научной литературы; отсутствие надежного
средства управления учебным процессом ; низкая интенсивность
общения студента с преподавателем; отсутствие средств, позволяющих
реализовывать индивидуальные подходы в обучении. Перечисленные
недостатки обусловлены фрагментарностью использования средств
новых информационных технологий в заочном обучении или же
полным их отсутствием. Внедрение положений Болонской конвенции
[1,2,3] вносит свои коррективы в процесс заочного обучения специа-
листов фармацевтического профиля: появляется необходимость увели-
чения времени самостоятельной работы студентов , что требует от

преподавателей разработки новых методик обучения и использования
прогрессивных средств обучения. Важную роль в процессе органи-
зации самостоятельной работы в новых условиях играют средства
компьютерной техники и телекоммуникационные технологии, что
предусмотрено Национальной программой "Образование. Украина
ХХІ век" [4,5]. Применение новых информационных технологий в
учебном процессе становится нормой, определенной государственным
образовательным стандартом  [6].

Современным аналогом заочной формы обучения может стать
дистанционное обучение (ДО), интегрируя положительные аспекты
заочного обучения и возможности   комплексного использования
новых информационных технологий. Дистанционное обучение - это
адаптированная к условиям новых информационных технологий
заочная форма получения образования , которая, тем не менее,
гарантирует более высокий уровень полученных знаний. Преиму-
щества ДО - возможность удаленного обучения, открытость, динамич-
ность этого процесса, интерактивность, что позволяет современному
специалисту учиться практически всю жизнь , без специальных
командировок, отпусков, совмещая с основной деятельностью , при
этом делая упор на обучение вечером и в выходные дни [7,8].

Важным средством дистанционного обучения являются компьютер-
ные обучающие программы. Однако наибольшие перспективы с точки
зрения развития дистанционных образовательных технологий имеют
компьютерные телекоммуникационные сети [9]. Сегодня дистан-
ционное обучение является одним из наиболее активно развива-
ющихся направлений в образовании Украины . Поэтому сущест-
вующие возможности аппаратно-программного обеспечения современ-
ных компьютеров и Web-серверов позволят разрабатывать интерак-
тивные программы для получения образования посредством глобаль-
ной сети. Базируясь на Интернет-технологиях, заочное обучение
может расширять свои возможности и стать перспективной системой
обучения, синтезируя технологии классического обучения, мульти-
медиа и глобальной сети Интернет. Данный новый вид обучения не
только может способствовать интенсификации распространения
знаний для широкого круга потенциальных обучаемых, но и активно
формировать рыночную среду обучения из потенциальных потреби-
телей новых знаний и технологий [10].

Цель исследования
Разработка концепции дистанционно-заочной формы обучения

студентов фармацевтического факультета Запорожского государст-
венного медицинского университета на базе информационно-учебной

Андросов А.И., Иванькова Н.А.
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среды (компьютерные, информационные источники, электронные
библиотеки, видео, аудиотеки, книги и учебные пособия), реализация
ее педагогических аспектов .

Материалы и методы
Исследование имеющихся подходов к организации дистанционного

обучения; анализ технологий ДО: кейс-технология; интеграция
информационных ресурсов: электронная библиотека , Internet -
страницы; вербальные источники информации.

Основная часть
Особенностью современной системы образования в условиях ис-

пользования дистанционного образования является формирование
новой структуры педагогической системы : дидактических средств ,
образовательных моделей, организационных форм учебно-познава-
тельной деятельности, технологий обучения. В основу дистанционного
вида обучения положена самостоятельная интерактивная работа
студента со специально разработанными учебными материалами под
руководством преподавателя - тьютора. Основными функциями тьюто-
ра являются: консультирование студентов по вопросам изучаемой
учебной дисциплины; организация процесса обучения на базе
имеющихся ресурсов; выбор оптимальной стратегии обучения для
отдельного студента; контроль знаний на всех этапах обучения;
коррекция процесса самостоятельного обучения; подбор оптимальных
методов работы; постоянная обратная связь со студентом с использо-
ванием электронной почты, телефона, компьютерных конференций;
проведение очных и заочных групповых тьюториалов. Тьютор не
только руководит работой студента, но и выполняет функции настав-
ника , к которому студент может обратиться за советом по любому
вопросу, связанному с его обучением. Тьюторы могут быть из числа
лекторов, если они консультируют студентов по своему предмету, но
обычно тьюторами назначаются преподаватели, занимающиеся
исследовательской работой . В своей работе тьютор использует
следующие формы работы со студентами: практические занятия,
консультации, семинары. Специфика дистанционного обучения
(краткость занятий, их интенсивный характер , работа с взрослыми)
предъявляет к преподавателю-тьютору требования , которые сущест-
венно отличаются от традиционных как по личным качествам , так и
по образу ведения занятий. Тьютор дистанционного обучения должен
обладать специальными навыками, которые позволяют ему органи-
зовывать следующие формы взаимодействия со студентами: инди-
видуальная переписка по электронной почте; распространение инфор-
мационных материалов  ("кейс"-технология) и переписка со всей

учебной группой; консультационная помощь при проведении учебных
проектов и решении проблемных вопросов в рамках учебного плана;
проведение контрольных мероприятий с помощью сетевых тестовых
систем [11].

Условием эффективной самостоятельной учебной работы студента
при дистанционном обучении является наличие качественного
сертифицированного дидактичного обеспечения, под которым
понимается комплекс разнообразных видов содержательной учебной
информации, разработанный с учетом требований психологии,
педагогики, валеологии, информатики, других наук и выполненного
на разнообразных носителях (бумажных, магнитных, пленочных и
т.д.). Основным критерием качества дидактического обеспечения ДО
является его соответствие международным стандартам [12].   Отмечен-
ное дидактичное обеспечение должно выполнять следующие функции
в учебном процессе: организационную, образовательную, контроль-
ную, коррекционную, коммуникативную, рефлексивную, прогнози-
рующую. Одной из наиболее оптимальных технологий, которая
обеспечивает реализацию указанных функций, по-нашему мнению,
является кейс-технология. Кейс-технология, основанная на
предоставлении обучающимся информационных образовательных
ресурсов в виде специализированных наборов учебно-методических
комплексов, предназначенных для самостоятельного изучения
(кейсов) с использованием различных видов носителей информации.
Доставка материалов обучающимся при этом осуществляется любыми
приемлемыми для образовательного учреждения способами.

Обращая внимание на активное использование современных
технических и информационных средств при дистанционном обуче-
нии, нужно научить и преподавателей, и студентов ими пользоваться.
Ведь ДО включает в себя не только чтение электронных лекций,
выполнение практических занятий и индивидуальных работ, но и
взаимодействие с тьютором курса , а также тестирование полученных
знаний. Конечно, часть ответов на возникающие вопросы слушатель
курсов может получить из материалов лекций и прилагаемой
литературы, но часто обучаемому нужна помощь преподавателя .
Можно выделить два основных способа взаимодействия преподавателя
и студентов:

1. Виртуальная консультация.
В данном случае общение проходит между преподавателем

(тьютором) и одним студентом (отношение один к одному).
2. Виртуальный семинар.
Общение происходит между группой студентов и преподавателем
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(группой преподавателей) (отношение многие к одному и многие к
многим).

Для общения преподавателя и слушателя различные системы ДО
используют различные средства и приложения. Вот неполный список
используемых методов общения:

- E-mail (Электронная почта).
- Форумы и доски объявлений.
- Чаты.
Применяемые телекоммуникационные средства для осуществления

контактов обучающихся с преподавателем и членами учебной группы,
обеспечивают их дополнительными информационными ресурсами.

Создание учебных курсов в рамках многоуровневой подготовки
требует рассматривать каждый из них в качестве отдельного модуля
со своими четко сформулированными целями. При этом особая роль
отводится системе входного и выходного контроля. Для этого макси-
мально конкретно формулируются знания, умения и навыки, необхо-
димые для усвоения данного модуля , а также приобретаемые после
его изучения. При стыковке отдельных предметов задания входного
контроля должны содержать по разным дисциплинам , а выходные
тесты включают в себя все знания и умения по данному предмету,
которые потом потребуются при изучении всех последующих
дисциплин учебного плана .

Прежде, чем приступить к изучению дисциплины, по результатам
входного тестирования определяется, в какой коррекции нуждается
конкретный студент. Затем для каждого дистанционного студента
составляется программа докурсовой подготовки. А так же, учитывая
максимальную автономию дистанционных студентов, в программу
обучения обязательно вводятся предметы, помогающие приобрести
навыки самообучения. Подготовку такого курса можно поручить
преподавателям по психологии , педагогике [13].

Реализация кредитно-модульной системы в Запорожском госу-
дарственном медицинском университете нуждается в новых дидак-
тичных и научно-методических подходах к планированию и органи-
зации учебного процесса, его информационного обеспечения на всех
структурных уровнях . Ввиду отсутствия достаточного количества
учебной, учебно-методической и научной литературы для студентов,
а также соответствующего мониторинга учебного процесса на разных
этапах , внедрение новейших информационных технологий поможет
решить ряд проблем, связанных с заочным образованием . Данный
подход не исключает использование традиционных источников
информации, а лишь уравновешивает естественные процессы позна-

ния, такие как анализ (традиционный подход к обучению) или синтез
(новый подход). Компьютер в такой модели обучения является одним
из важнейших составных элементов, позволяющим не только форми-
ровать в человеке образные представления об окружающей его дейст-
вительности, но и самому активно участвовать в их создании. Таким
образом , целью обучения становится не только усвоение готовых
знаний, но и овладение способами исследования, обмена , исполь-
зования информации как основного материала для получения новых
знаний,  а также создания образа окружающего мира .

Полученные результаты и их обсуждение
Результат наших исследований - разработка двух технологий

организации учебного процесса в Запорожском государственном
медицинском университете на основе внедрения информационных
технологий в заочную форму обучения студентов фармацевтического
факультета .

1. Технология создания доступных для использования в сети
Интернет сценариев обучения, организованных в соответствии
с учебным планом и состоящих из электронных учебников
библиотеки высшего учебного заведения с последующей
возможностью обучения , самоконтроля и подготовки к
экзаменам в инструментальной среде "RATOS®".

2. Технология реализации "кейс"-технологии в дистанционное
обучение. Через систему компьютерных сетей, на магнитных
или оптических носителях, студент получает учебный материал,
рассчитанный на самостоятельное изучение. Главное требование
к учебно-методическому материалу - четкая структуризация и
размещение их соответствующим образом в специальный набор
- "кейс". Основной компонент управления при реализации такой
технологии  - обратная связь преподавателя со студентом по-
средством электронной почты или других служб коммуникации
Интернет .

Описанные технологии требуют использования учебного материала
в строго формализованном виде. Для решения поставленной задачи,
мы использовали способ структуризации учебной информации на
примере учебной дисциплины "Информационные технологии в
отрасли", которая изучается студентами 2 курса заочного отделения.
Результатом стало разбиение исходного учебного материала на
отдельные смысловые модули и формулировка целей обучения для
каждого из них .  Отобранный учебно-методический материал из
электронной библиотеки университета был четко структурирован и
организован в соответствии со смысловыми модулями кредитной
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формы обучения для "кейс"- стадии с учетом профильной специфики
групп дистанционного обучения. На базе подготовленного учебного
материала нами был разработан тезаурусный словарь (словарь
предметной области информационных технологий), который может
использоваться как средство управления процессами обучения и
контроля .

Следующим этапом работы по подготовке учебно-методического
материала стал этап разработки удобного графического интерфейса
оболочки CD-диска с использованием специализированной программы
"INDIGO AutoPlay Media Studio". Размещение электронного
материала из резерва электронной библиотеки на CD осуществлялось
после форматирования его в форматы pdf, html, djvu.

Завершающий этап - разработка сценария обучения для автомати-
зированной обучающей системы "RATOS®" в режиме самостоятельной
работы. Размещение подготовленного сценария на  Web-сервере
университета после заполнения его соответствующим учебным мате-
риалом , откроет студентам доступ к новому виду обучения.

Выводы
Современный уровень развития информационных технологий

позволяет проводить высокоуровневое обучение и без непосредст-
венного контакта студента с преподавателем . Такая учебная среда
предоставляет уникальные возможности студентам для получения
знаний как самостоятельно, так и под руководством преподавателей.
Срок прохождения того или иного курса неограничен временными
рамками и напрямую зависит только от возможностей слушателя.
Технические особенности инфраструктуры Запорожского государст -
венного медицинского университета позволяет организовать инфор-
мационные ресурсы контента для дистанционного обучения и подго-
товки к контролю знаний студентов заочного отделения в режиме
online. Разработанная "кейс"-технология позволит решить вопрос
удаленного доступа к учебному материалу, сэкономить время
обучения на выездных сессиях для студента и преподавателя .
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ELEMENTS OF SYSTEM OF REMOTE EDUCATION OF
EXTERNAL PHARMACEUTICAL STUDENTS IN
ZAPOROZHYE STATE MEDICAL UNIVERSITY

Androsov A.I., Ivan'kova N.A.
Zaporozhye State Medical University

Summary. Remote training is the most natural one for achievement of priority
goals of the Bologna process: interinstitutional cooperation, mobility of students
and lecturers, common training programs. Grand question of the organization of
remote training is the arrangement of effective systematic feedback with skilled
teacher. The most perspective and acceptable medium from the technological point of
view for organization of such remote training which would unite the best features of
day-time and extra-mural education is the medium of computer telecommunication
nets and multimedia facilities.

In the main part of the article different components of training were compared,
structure and conditions of effective self-instruction of external students of Pharmaceu-
tical faculty of Zaporozhye State Medical University were defined in the aspect of credit
and module system of training on the base of informational technologies.

Key words: informational technologies, on-line, telemedicine, Bologna process, remote
education, self-instruction, case-technology, normalization.

УДК 378.147:681.3:002.513.5]-057.8-054.6:802.0
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ INTERNET В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Строгонова Т.В.

Запорожский государственный медицинский университет
На сегодняшний день в Запорожском медицинском государст-

венном университете учится около 753 иностранных студентов. Обуче-
ние иностранных студентов на английском языке сейчас является
приоритетным направлением , так как способствует повышению
конкурентоспособности нашего вуза за рубежом . Главной проблемой
для преподавателей, ведущих учебный процесс на иностранном языке,
является отсутствие качественных учебников и методических пособий
на английском языке. Одно из решений этой проблемы заключается
в применении информационных технологий  In ternet. Существующие
многочисленные поисковые машины не решают задач поиска
необходимой литературы в сети:

1. Согласно оценкам экспертов, в Internet сегодня существует более
80 млн. документов, и найти нужное в этом пространстве, продвигаясь
от ссылки к ссылке, практически очень трудно. Пользователь может
потратить не один день в поисках узкоспециализированной литературы.

2. Медицинская информация, публикуемая в режиме online, в
отличие от печатных изданий (или электронных версий печатных
изданий), не всегда проходит через жесткий процесс рецензирования.

Оценить достоверность информации может только специалист . При
использовании непроверенных источников при самостоятельной работе,
студент может получить ошибочные знания.

3. Большинство ресурсов, относящихся к достоверным источни-
кам информации на английском языке, таких как библиотеки
ведущих университетов (Сорбонна, Оксфорд, Гарвард), доступны либо
для локальных пользователей этих университетов, либо эти ресурсы
платные, а следовательно, доступны не для всех пользователей.

4. Пользователь (студент или преподаватель) не знает о существо-
вании ресурса, либо сервиса Internet, который он может использовать
в процессе обучения .

Для решения этих проблем предлагаем создание базы данных
ссылок на медицинские англоязычные ресурсы Internet, систематизи-
рованной с учетом особенностей преподавания в нашем университете.

1. Для самостоятельной подготовки студентов медицинского
факультета ссылки классифицированы по разделам каталога  "Train-
ing appliances":

a) "Medical directory"-Web - каталоги, систематизирующие
информацию биомедицинского профиля (MedMatrix, MedWeb,
Hardin, CliniWeb, Yahoo, MedLine).

в) "Medical library" - сайты известных медицинских библиотек
(PubMed, The Cochrane Collaboration,  US national Library of
medicine).

с) "Medical societies and organizations" - адреса ссылок на между-
народные медицинские организации и общества (WHO, AMIA,
WMA).

d) "Medical journal" - сайты  электронных версий специализи-
рованных медицинских журналов  (JAMA, The Free Medical
Journals Site, electronic BMJ)

e) "Grey literature" - раздел "серой литературы". В качестве приме-
ров  "серой" литературы можно указать материалы конферен-
ций, тезисы, отчеты, служебные публикации и т.п. Несмотря
на то, что такая литература публикуется и рецензируется
достаточно редко, она может содержать очень ценную инфор-
мацию. "Серая" литература - пример ценного вида информации,
имеющейся на  Web-узлах.

f) "Textbook" - раздел ссылок на мультимедийные "электронные
учебники" по специальностям .

2. "Medical university" - база сайтов медицинских университетов.
Эта информация уже систематизирована, и воспользоваться ею можно
на сайтах Yahoo либо . scholar.google.

Строгонова Т.В.
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3 . Для ознакомления преподавателей с кредитной системой по
Европейской кредитно-трансферной системе (ECTS), приведения
высшего медицинского образования к европейским стандартам раздел
"Сurriculum" содержит ссылки на учебные планы, программы курсов,
тестовые задания, планы исследований ведущих университетов
Европы .

4. Для обмена опытом и стимулирования научной деятельности
создан раздел  "Grant", содержащий ссылки на сервера , на которых
можно найти информацию о грантах и трудоустройстве выпускников
медицинских вузов .

5. В настоящее время почти каждая крупная больница имеет свое
место в Web, а некоторые представляют для просмотра другим профес-
сионалам охраны здоровья наиболее трудные случаи в разделе "Профес-
сорские обходы". Ссылки на сайты больниц в разделе "Hospital".

6. Для совершенствования знаний английского языка и сдачи
тестов предназначен раздел "English"со ссылками на "free" on-line
ресурсы TOEFL, GRE.

Данная база ссылок создана на основе исследования пространства
медицинских англоязычных ресурсов глобальной сети и их структуризации.

Таким образом ,  рассматриваемая база позволяет осуществлять
поиск англоязычных полнотекстовых учебников преподавателям
кафедр для организации учебного процесса иностранных студентов .

Подробно результаты работы будут изложены в методическом
пособии, а впоследствии размещены на сайте виртуальной библиотеки
VLIB нашего университета .

УДК 378.147:681.3:002.513.5]:616-006
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У

ВИКЛАДАННІ ОНКОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ
Шевченко А.І., Сидоренко О.М., Колеснік О.П.
Запорізький державний медичний університет

У інформаційному просторі України Інтернет з'явився відносно
недавно. Завдяки зменшенню абонентської плати користування
всесвітньою мережею стало доступним багатьом студентам. Цьому
сприяло також не тільки придбання персональних комп'ютерів
значною кількістю студентів,  але й створення умов для роботи в
Інтернет у комп'ютерних класах Запорізького державного медичного
університету, поява численних Інтернет-кафе.

Сучасний потенціал комп'ютерних технологій дозволяє суттєво
поліпшити рівень спеціальних медичних знань майбутніх лікарів

шляхом швидкого отримання сучасної інформації з будь-якої
дисципліни. На численних серверах розвинених країн світу розміщена
безліч різноманітних медичних ресурсів .  Це і електронні версії
підручників, посібників, журналів , анатомічні атласи і атласи
рентгенологічних зображень, матеріали з'їздів , конференцій тощо.
Широко представлена в мережі Інтернет і онкологія.

В зв'язку з цим на кафедрі онкології Запорізького державного
медичного університету почала систематично проводитися робота по
залученню студентів до роботи в Інтернет під час підготовки до практичних
занять. Для цього спочатку була зроблена підборка матеріалів, які вчать
здійснювати пошук в Інтернет, правильно писати запити. Сюди ввійшли
також адреси англомовних, російськомовних та україномовних серверів,
які містять інформацію з онкології. Це добірки таких статей, як:
Г. Короленко Пошук в Інтернет / Медицина и ..". - 1998. - №2. - С.41-
42.; Поисковая система Апорт! Справочник по языку запросов / http://
aport.ru/help.htm ; Годован В.В. с соавт. Русскоязычные медицинские
ресурсы Інтернет / Одесский мед. журн. - 1998. - №3. - С.66-69 та ін.

На базі цього матеріалу,  враховуючи стрімкий ріст кількості
серверів, зараз готується довідник для студентів "Онкологія в мережі
Інтернет".

Навіть цей перший крок заохотив студентів отримати більш повні
і сучасні відомості з онкології під час підготовки до занять.

Другим заходом стало включення у нові методичні розробки до
практичних занять з онкології , що готуються до видання, адреси тих
серверів, які допоможуть студентам у пошуку необхідної інформації .
Ці методичні розробки, як і попередні, будуть розміщені на сайті ЗДМУ.

Третім кроком в цьому напрямку планується впровадження
написання студентами рефератів з сучасних методів діагностики та
лікування злоякісних пухлин за матеріалами Інтернет.

УДК 373.167.1:681.3
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРЕНАЖЕР ПО ИЗУЧЕНИЮ

ОСНОВ ДИСЦИПЛИНЫ  "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОПЕКА"
Пенкин Ю.М. , Хара Г.И, Цаканян И.С.

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
В современной фармации отмечается тенденция к увеличению

перечня препаратов, разрешенных к безрецептурному применению
[1]. Существование такого рода препаратов предопределяет возмож-
ность самолечения пациентов. Предлагаемый в работе тренажер
является одним из возможных средств , позволяющих решать эту
задачу.

Шевченко А.І ., Сидоренко О.М ., Колеснік О.П. Пенкин Ю.М ., Хара Г.И, Цаканян И.С.
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Основой для создания компьютерного тренажера послужила работа
[1],  которая внесла основополагающие идеи по формализации
необходимых знаний и алгоритмизации поиска решения . Базовые
функции тренажера включают: представление знаний, приобретение
знаний (пополнение базы знаний), управление поиском решения,
контроль полученных знаний.

 При построении систем , основанных на знаниях , наиболее
сложной проблемой является представление знаний. Алгоритмы
поиска решений, сформулированные в  [1], позволяют построить
простую модель представления знаний в виде автомата с конечным
числом состояний и строго регламентированными правилами перехода
из одного состояния в другое. В то же время при простоте модели
сохраняется содержательность искомых решений. Так, например,
тренажером учитываются не только показания к применению конк -
ретного фармацевтического препарата в зависимости от симптомов
заболевания, но и противопоказания, связанные с сопутствующими
заболеваниями. Учитываются также противопоказания, связанные
с сопутствующими заболеваниями.

Модель поиска решения представляется графом с конечным
количеством узлов и правилами перехода из одного узла в другой .
Структура графа полностью определяется соответствующим алгорит-
мом, определенным для каждого типа симптомов в [1]. Каждый узел
графа соответствует текущему состоянию процесса поиска решения.
Используемая модель представления знаний использует узлы трех
типов . Узлы первого типа имеют один вход и один выход. В узлах
этого типа пользователь получает от тренажера информацию , необ-
ходимую для  продолжения работы (справки, подсказки и т.п.). Узлы
второго типа имеют один вход и два выхода . Эти узлы предназначены
для получения информации от пользователя и принятия на основе
этой информации решения. Узлы третьего типа имеют только один
вход. Это концевые узлы, попадание в которые означает завершение
алгоритма поиска решения. В этих узлах пользователю предоставля-
ется найденное решение. Режим поиска решения может использо-
ваться провизорами аптек и грамотными пациентами. Этот этап
предназначен для предварительного накопления знаний о препаратах
и правилах их применения. В режиме тренажера обучающая система
устанавливается в одно из допустимых состояний и обучаемый
получает всю необходимую информацию о текущем состоянии.
Обучаемый должен задать системе правильные ключевые вопросы
(из предложенного списка) и продвинуться по графу поиска решения.
Если вопрос выбран правильно, то обучаемому выдается ответ ,
содержащий набор факторов влияния, связанных с виртуальным

пациентом. В противном случае обучаемый получает сообщение об
ошибке с необходимыми разъяснениями и процесс работы с пациен-
том продолжается. Существенными компонентами тренажера являются
модель пациента и алгоритм предложения обучаемому контрольных
вопросов . Оба компонента построены на основе использования
случайных выборок симптомов заболеваний и наборов близких по
смыслу ключевых вопросов ,  из которых только один является
правильным для текущего состояния поиска решения.

Предлагаемый тренажер  при постоянном обновлении данных
может использоваться для освоения правил работы с новыми
препаратами студентами-фармацевтами,  а также медиками и фар-
мацевтами-практиками.

Литература
1. Фармацевтическая опека .  Атлас.  Под ред.  И.А.  Зупанца ,

В.Л. Черных. -Киев: Изд-во "Фармацевт-Практик", 2004г. -193с.

УДК: 61:004.45
ПРО ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ КУРСУ

"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГАЛУЗІ"
Семенець А.В., Марценюк В.П. , Ковальчук О.Я ., Кравець Н.О.,

Вакуленко Д.В. ,  Баранюк І.О. ,  Меленчук І.Б.,  Ткаченко Г.І.
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Однією з найболючіших проблем реорганізації фармакологічної
галузі в Україні є задача обробки великих обсягів інформації. Шлях
до вирішення цієї проблеми полягає в широкому запровадженні
комп'ютерних інформаційних технологій. При цьому постає інша
проблема - підготовка фахівців, які повинні бути готові працювати з
сучасними комп'ютерно-інформаційними системами.

Програма підготовки майбутніх провізорів та клінічних провізорів
у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горба-
чевського включає: курс "Європейський стандарт комп'ютерної
грамотності" в 1 семестрі, курс "Інформаційні технології у галузі" в
2-3 семестрах та курс "Комп'ютерні технології у фармації та дослід-
женні лікарських засобів" в 10 семестрі.

Заняття проходять на базі кафедри медичної інформатики з
біофізикою. На кафедрі зараз працюють п'ять комп'ютерних лабора-
торій, оснащених персональними комп'ютерами, остання з яких
обладнана на початку 2004 року. Комп'ютери в аудиторіях об'єднані
в локальну мережу,  з'єднані в загальну мережу кафедри,  на базі

Семенець А.В., Марценюк В.П., Ковальчук О.Я., Кравець Н.О. та ін .
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якої функціонує два домени: Windows NT та Windows 2003. В межах
доменів працюють два локальних веб-сервери з електронними
навчально-методичними посібниками. Завдяки цьому, студенти в будь-
який момент практичного заняття чи самостійної роботи можуть
працювати з електронною версією методичного забезпечення, що
підготовлене працівниками кафедри, чи отримати доступ до ресурсів
мережі Інтернет. Програмне забезпечення комп'ютерів кафедри
включає пакети статистичного аналізу даних , інструментальні
системи, інформаційно-господарські системи для фармацевтів .

Крім технічного та методичного оснащення, при викладанні курсу
інформаційних технологій велике значення має комплексний підхід.
Всі вищеперелічені курси нами розглядаються як єдина система , що
має на меті забезпечити майбутнім фармацевтам глибокий рівень
теоретичних знань та практичних навичок, що необхідні для ефек-
тивного використання сучасної комп'ютерної техніки та інформацій-
них ресурсів .

Протягом першого семестру студенти розширюють та поглиблюють
знання про будову та принципи роботи комп'ютерних систем, детальне
вивчення методів застосування системного програмного забезпечення
- операційних систем та утиліт. Протягом другого семестру студенти
вивчають: принципи організації  та використання локальних та
глобальних мереж, розширені можливості стандартних текстових
редакторів та спеціальні хімічні редактори та довідково-інформаційні
системи. Третій семестр включає: вивчення теоретичних принципів
та практичних методів статистичного аналізу даних , проектування
реляційних баз даних та їх реалізацію за допомогою сучасних СУРБД,
ознайомлення з сучасними методами розробки програмного забезпе-
чення. По завершенні даних курсів студенти здають іспит, що включає
теоретичну та практичну частини.

Курс, що викладається в десятому семестрі, має окреме, в першу
чергу, практичне спрямування. Студенти вивчають спеціалізовані
фармацевтичні ресурси і сервіси в мережі Інтернет, ознайомлюються
з професійним програмним забезпеченням для обробки результатів
наукових досліджень та для автоматизації економічної діяльності
аптечних установ .

В найближчій перспективі  - адаптація перелічених курсів для
впровадження положень Болонської декларації .

УДК 378.147:616-053.2]:681.3 (086)
ЗНАЧЕНИЕ CD-БИБЛИОТЕКИ В ПРЕПОДАВАНИИ

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ

Иванько О.Г. , Врублевская С.В., Круть А.С .,
Кизима Н.В., Радутная Е.А .

Запорожский государственный медицинский университет
С целью совершенствования самостоятельной работы студентов в

соответствии с положениями Болонской системы высшего образо-
вания, нами положено начало формированию СD-библиотеки на
кафедре пропедевтики детских болезней. Библиотека включает в себя
демонстрационное оборудование и электронные носители с учебными
фильмами, лекциями по актуальным вопросам медицины, электрон-
ные версии лучших учебников (таких, например, как Nelson Text-
book of Pediatrics и др.), а также  блок методических рекомендаций,
курс лекций, пособия по исследованию больного и контрольные тесты.
Электронные текстовые версии, предназначенные для самостоятель-
ного углубленного изучения (например, конспекты лекций), выпол-
нены с использованием программы Acrobat 7.0 с исключением
возможности неконтролируемого дублирования. Работа с ними
предполагает применение традиционной тетради для рукописных
пометок. Использование СD-библиотеки позволяет преподавать
материал как в группе студентов,  так и прорабатывать его
индивидуально, создавать и обновлять личную СD-библиотеку, так
как представляемые материалы вполне  доступны.

Контроль полученных знаний осуществляется нами в нескольких
формах. Так, после просмотра учебно-тематических  видеофильмов
организуются дискуссии, могут быть заданы фиксированные темы
сочинений  с изложением собственного взгляда на проблему и пути
ее решения. Использование методического блока  CD-библиотеки
позволяет обучающимся лучше подготовиться к практическому заня-
тию и итоговым контрольным тестам . Таким образом, использование
CD-библиотеки является насущной потребностью современной
системы преподавания пропедевтической педиатрии.

Иванько О.Г., Врублевская С.В., Круть А.С., Кизима Н.В., Радутная Е.А.



85

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVI Випуск XVI84

УДК 378.147:681.3]:612
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
КАФЕДРЫ ФИЗИОЛОГИИ

Филимонов В.И.
Запорожский государственный медицинский университет

Почти двадцатилетний опыт использования компьютера и приме-
нения соответствующих технологий для организации учебного процес-
са на кафедре продемонстрировал не только их полезность, но и
жизненную необходимость. Благодаря этому лично мне удалось создать
современные учебники для использования на всех специализациях
нашего вуза. Наличие электронного варианта, а последний учебник
(для фармацевтического факультета) помещен и в Интернете, позволяет
очень быстро реагировать на любые веяния. Так, появление идеи
перевода образования на Болонскую систему послужило основанием
для разработки новой формы учебника, наиболее отвечающей
потребностям этого подхода , основанного на возрастании роли
самостоятельной, внеаудиторной работы студентов: подготовлена к
изданию новая редакция учебника "Физиология в вопросах и ответах".

Кафедра одна из первых в вузе перешла на компьютерное тести-
рование при приеме экзаменов. Сравнение итогов тестирования с
успеваемостью студентов в течение учебного года (для анализа были
взяты группы наиболее опытных преподавателей кафедры) была
обнаружена чрезвычайно высокая корреляция - r = +0,76. Мне
представляется совершенно необоснованным заявление тех коллег,
которые утверждают , что переход на тестовую систему отучит
студентов говорить и думать. Во-первых, никто не отменял устный
разбор материала на каждом практическом занятии;  во-вторых,  за
пять-десять минут однократного собеседования студента с профес-
сором во время экзамена невозможно сделать из обучаемого Цицерона
или Боткина; и, наконец, в-третьих , тесты должны быть составлены
с соблюдением соответствующих требований стандарта .

Именно компьютер позволяет дать совершенно объективную
оценку знаниям каждого студента , так как предлагает тесты по всем
разделам курса, перемешивая их в каждом случае, избегая тем самым
эффекта "счастливого билета". Немаловажно и то, что только
компьютерное тестирование позволит избежать всех дефектов
тестирования с использованием бумажного носителя.

Что касается перехода на Болонскую систему образования, то, без
использования компьютерных технологий на такой кафедре как
физиология, она вообще  превратиться в нечто противоположное от
задуманного. Здесь необходимо использовать соответствующие техно-
логии при чтении лекций и разборе материала на практических
занятиях , и, что самое важное, без компьютерного тестирования
невозможно объективно оценить на каждом занятии знания всех
студентов как на этапе начальной подготовки,  так и завершающего
тестирования. А для этого необходим свой кафедральный компьютер-
ный класс.

УДК 378.147:615.12:65.012]:681.31
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ

Кныш Е.Г., Литвиненко О.В. , Суховой Г.Ф.
Запорожский государственный медицинский университет

Высшее образование в Украине, как и в других развитых странах
мира, является одной из ведущих отраслей развития общества.

Необходимость повышения качества подготовки специалистов-
провизоров в современных условиях предопределяет поиск новых
форм и методов организации учебного процесса . Развитие информа-
ционных компьютерных технологий позволяет сделать обучение более
многогранным .

Тестовый контроль занимает особое место среди способов проверки
знаний, умений и практических навыков студентов .

На кафедре управления и экономики фармации уже в течение
нескольких лет широко используется компьютерное тестирование.
Преподавателями организации и экономики фармации разработаны
тематические тестовые задания для самостоятельной работы студентов
IV курса по разделам  "Организация лекарственного обеспечения
населения и лечебно-профилактических учреждений в условиях
рынка" и "Система учета в аптеках и фармацевтических фирмах с
использованием национальных положений (стандартов) бухгалтерс-
кого учета". Тестирование используется для оценки входного  (базо-
вого), текущего и итогового контроля знаний студентов на лаборатор-
но-практических и семинарских занятиях . Курсовой экзамен по
организации и экономике фармации проводится так же при помощи
компьютерного тестирования по специально разработанной методике
в тестирующей и обучающей системе RATOS ® 2006.

Разработанные преподавателями организации и экономики фарма-
Кныш Е.Г .,  Литвиненко О.В.,  Суховой Г.Ф.Филимонов В.И.
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ции тестовые задания являются закрытыми альтернативными тестами
с пятью вариантами ответoв. Такое количество определено, исходя
из целого ряда соображений. Меньшее количество вариантов повы-
шает вероятность угадывания верного ответа, большее количество -
время осмысления задания.

Таким образом, использование информационных компьютерных
технологий дает возможность более объективной оценки знаний
студентов .

УДК 378.147:681.3]:577.1
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ
БИОХИМИИ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Белоконь Л.Е . ,  Дарий В.И. ,  Рыжов А.А.
Запорожский государственный медицинский университет

Переход к кредитно-модульной системе в медицинском образо-
вании предполагает перераспределение учебного времени в пользу
самостоятельной работы студента . Введение дистанционной формы
обучения позволит повысить эффективность самостоятельной работы
студентов. Однако реализация основных принципов ДО требует
всестороннего анализа и разработки новых дидактических подходов,
а также  адаптации этих инновационных технологий. Традиционно
методические материалы для дистанционного обучения представлены
текстовыми учебниками и методическими разработками в электрон-
ных форматах и котролирующими заданиями в HTML-формате. Хотя
в литературе описаны принципы создания автоматизированных обу-
чающих сетевых курсов  (АОК)  и виртуальных учебных программ ,
тем не менее, проблемы все равно остаются.

Многолетний педагогический опыт преподавания биохимии
показывает, что работа с  традиционно представленным методическим
материалом , даже в электронном виде, требует квалифицированной
помощи преподавателя. Для повышения эффективности обучения
основной акцент должен делаться на понимание студентом меха-
низмов химических превращений, происходящих в организме как
здорового, так и больного человека . В результате студент должен
знать:  во-первых , химические формулы метаболитов ; во-вторых ,
строение клеток различных тканей, органелл , мембран; в-третьих,
локализацию изучаемого процесса ; в-четвертых , представлять прев-
ращение химических компонентов как на уровне формул , так и на
уровне структурной организации молекул .

Традиционная методика обучения, основанная на простом чтении

учебной литературы, не позволяет добиться качественного усвоения
учебного материала при самостоятельном изучении. Большая часть
студентов  лучше воспринимает информацию, представленную в виде
образов и оперирует понятиями, которые может себе представить.
Визуализация биохимических процессов должна быть основной
формой представления учебного материала в сетевых АОК. Биохимия
- это наука о динамических процессах , поэтому наиболее эффектив-
ным способом демонстрации этих процессов является анимация .
Создание и использование АОК с элементами анимации в учебном
процессе сейчас доступно каждому вузу. Внедрение инструмен-
тальных систем разработки АОК с дружественным интерфейсом
позволяет уже сегодня разрабатывать курсы по любой дисциплине.
Для достижения поставленных учебных целей по предмету "Био-
химия"  в ЗГМУ используются АОК,  разработанные в системе RATOS®

для студентов дневной и заочной форм обучения.
Сравнительный анализ качества знаний по предмету "Биохимия"

у студентов , использующих АОК в обучении и обучающихся по
традиционной системе, показал существенные различия в понимании
механизмов метаболических превращений.

Необходимо отметить, что разработка АОК  - это новый вид
деятельности для преподавателей вузов. Он связан с решением целого
ряда проблем . Поскольку при разработке АОК по учебным курсам
значительный объем информации должен быть визуализирован , то
разработчик, во-первых, должен иметь программное обеспечение ,
позволяющее создавать анимационные фрагменты  (графические
редакторы), озвучивать,  создавать гипертекстовые ссылки.  Такими
возможностями, в частности, обладает программный пакет Macro-
media Flash. Для создания тестовых систем  должны быть инструмен-
тальные средства, позволяющие интерпретировать учебные элементы
в различных форматах  (информация-контроль). В ЗГМУ такими
возможностями обладает инструментальная распределенная система
разработки АОК - RATOS®.

Во-вторых, разработчик должен иметь программно-аппаратное
обеспечение, отвечающее требованиям создания мультимедийных
программ .

В-третьих, разработчик должен быть специалистом в предметной
области. И самое главное, поскольку разработка сценария анимации
представляет собой исследовательский процесс, связанный с наличием
окончательных представлений о трехмерности  всего механизма в
целом , разработчик должен обладать образным мышлением , четко
представлять формулу и все нюансы структурной организации каждой

Белоконь Л.Е., Дарий В.И., Рыжов А.А.
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молекулы субстрата, фермента , гормона . Он должен представлять
организацию органеллы или компартмента на молекулярном уровне.
Он должен четко представлять взаимоотношения субстратов с
ферментами и пошаговые изменения, происходящие с компонентами
изучаемых реакций.

В-четвертых, разработчик должен обладать не просто компьютерной
грамотностью, а уметь работать в графических редакторах и др.

Внедрение системы дистанционного образования связано со
снижением объема аудиторной учебной нагрузки у преподавателя-
разработчика АОК. Отсутствие в Украине разработанных нормативов,
определяющих количество времени, потраченного на разработку
одного АОК, приводит к снижению мотивации преподавателей этого
вида деятельности.

Кроме того, для достижения эффективности самостоятельной
работы при дистанционном обучении, на наш взгляд, необходимо
разработать стандарты для используемых текстовых материалов
учебников и методических пособий.

Разработка автоматизированных контролирующих систем должна
быть основана  на стандартных методиках разработки тестов, а также
проверки их валидности перед загрузкой в систему.

Внедрение кредитно-модульной системы обучения предполагает
наличие развитой инфраструктуры вуза на основе компьютерных
технологий, разработанных дистанционных курсов по дисциплинам ,
предназначенных для самостоятельной работы студентов , разрабо-
танных нормативов временных затрат преподавателей , создающих
дистанционные курсы, а также использование стандартов представ-
ления учебной информации и оценки качества дистанционных курсов.

УДК 378.147:681.3]:613
ОБУЧАЮЩИЕ ТЕСТОВЫЕ СИСТЕМЫ - ОДНА ИЗ ФОРМ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ ПО ГИГИЕНЕ И ЭКОЛОГИИ В РАМКАХ

ПОЛОЖЕНИЙ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Рудай В.В.,  Пазынич В.М. ,  Сушко Ю.Д .

Запорожский государственный медицинский университет
При переходе к новой организации обучения, в рамках Болонского

процесса, одной из важнейших задач, стоящих перед профессорско-
преподавательским составом , является умение обозначить критерии
успешности самостоятельного обучения студентов и умение
разрабатывать методы контроля в соответствии с основными

требованиями к профессиональной компетентности.
Самостоятельная работа студентов, которая предусматривается

учебным планом вместе с аудиторной работой, оценивается во время
текущего контроля тематического блока на итоговом занятии.
Усвоение тем , которые выносятся лишь на самостоятельную работу,
контролируется при итоговом модульном контроле.

При этом кредитно-модульная система до 40-50% времени,
предусмотренного на изучение отдельной темы, отводит на самостоя-
тельную работу, в то время как по предыдущим учебным программам
эта величина не превышала  20-30%.  В связи с тем ,  что время,
отведённое на самостоятельную работу, увеличилось почти вдвое,
возникает необходимость нового подхода к её организации.

Сегодня, наверняка, не существует человека, которому хотя бы
раз в жизни не приходилось сталкиваться с тестированием . Однако,
далеко не все представляют себе тот факт, что тестовые системы -
это не только возможность объективно и оперативно проверить и
оценить знания человека , но и мощный инструмент   по система-
тизированному усвоению информации.

Ещё в 1912  году д-р Эдвард ТорнБайк в своей книге "Образование"
писал: "Если бы при помощи хитроумных механических приборов
можно было бы построить книгу так, чтоб вторая её страница известна
только тому, кто выполнил распоряжения её первой страницы и т.д.,
то многое из того, что в данное время требует личных указаний
учителя, могло бы быть переложенным на плечи типографий".

В 2001 году на нашей кафедре была создана обучающая тестовая
система, направленная не только на проверку уровня знаний
студентов, но и на его повышение. Основная гипотеза, которая легла
в основу создания тестовой обучающей системы, заключалась в том,
что некоторое количество ошибок, допущенных студентом в процессе
тестирования, помогает ему лучше усвоить основной материал .
Допуская ошибки, человек тем самым подсказывает тестирующей
системе, на какую предметную область в последующем, при работе с
ним, следует обратить особо пристальное внимание. Второе положение
заключалось в следующем: если в процессе тестирования , периода
времени, когда человек испытывает наиболее интенсивное интеллек-
туальное и эмоциональное напряжение, он допускает ошибку, то
ему её следует непременно показать,  обозначить и дать возможность
исправить. Естественное желание каждого человека исправлять свои
ошибки поможет ему гораздо лучше запомнить и усвоить материал,
предоставленный ранее.

Таким образом ,  созданная тестовая обучающая программа в
Рудай В.В., Пазынич В.М ., Сушко Ю.Д .
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MUMPS(NSM) - среде включала в себя так называемый алгоритм
"Пирамиды". Этот алгоритм предполагал проведение тестирования в
несколько туров. Однако, все туры были непосредственно связаны
между собой и для тестируемого процесс тестирования был
непрерывным . В первом туре производится выбор тестируемым
правильных вариантов ответов и тестирование идёт обычным образом .
Во второй тур попадают только те тесты , на которые человек
неправильно ответил в первом туре, в третий тур - те вопросы, которые
он не знал по результатам второго тура и т.д.

Позднее этот алгоритм был реализован и внедрен в процесс
обучения студентов кафедрой информатики ЗГМУ на базе тестовой
обучающей системы RATOS®. Практика показала его эффективность.
Так, при тестировании в программе RATOS® студент вправе выбрать
один из двух вариантов  - это либо контрольное тестирование  (на
оценку), либо обучающий режим, как раз и использующий алгоритм
"Пирам иды".

Таким образом, обучающие тестовые системы, построенные, в том
числе, и на основе алгоритма "Пирамиды", могут выступать одной
из форм обеспечения самостоятельной работы студентов , приоритет
которой возрастает в рамках положений Болонской декларации.

УДК 378.147:61(093)
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПО КУРСУ ІСТОРІЇ

МЕДИЦИНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
Петрихін В.П. , Клименко В.І. , Таранов В.В.

Запорізький державний медичний університет
Останнім часом в вищих медичних закладах України активно

проводиться реалізація положень Болонської декларації в системі
вищої медичної і фармацевтичної освіти. Відповідно деякі дисципліни
на першому курсі Запорізького державного медичного університету
з початку навчального року стали викладатися за новими навчаль-
ними програмами. Тому, на нашу думку, є доцільним вивчення та
аналіз перших кроків впровадження цих програм на практиці . В
цьому повідомленні пропонуються деякі напрацювання з нашого
досвіду організації навчального процесу по курсу історії медицини.

Слід визнати, що нова навчальна програма з історії медицини для
студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації
підготовлена центральним методичним кабінетом з вищої медичної
освіти дуже якісно. Теми для проведення занять зорієнтовані на
кредитно-модульну систему організації навчального процесу, логічно

і послідовно згруповані та зорієнтовані на вивчення великого обсягу
інформації. Зрозуміло, що нові умови потребували перегляду та змін
у методиках проведення семінарських занять,  підготовки студентів
до занять, постійного контролю та оцінки знань кожного студента .
Слід також зазначити, що для переходу на нові, нетрадиційні форми
навчального процесу, особливо на перших етапах , була необхідна
психологічна адаптація як для самих викладачів дисципліни , так і
для студентів. Тому ці умови змусили нас шукати та впроваджувати
нові форми і методи забезпечення навчального процесу.

На початковому етапі, для ознайомлення студентів з предметом, та
з метою удосконалення педагогічного процесу, проведення семінарських
занять і контролю знань студентів, нами підготовлено інформаційний
довідник, де пропонується коротка інформація про структуру, зміст
дисципліни, нові принципи оцінювання знань, контрольні питання,
перелік джерел навчально-методичної літератури.

Для покращення організації  процесу підготовки студентів до
занять підготовлені методичні рекомендації до проведення кожного
семінарського заняття,  де надається план-схема майбутнього
семінарського заняття з чітко поставленими питаннями-тестами, що
охоплюють усю досліджувану тему в заданій логічній послідовності.
При цьому відповідати на поставлені питання-тести студенти повинні
письмово (з оформленням завдання у протокольній формі).

Визначення рівня підготовки студентів проводиться із застосову-
ванням різноманітних методів контролю: тестів, проблемних питань,
ситуаційних завдань, реферативних докладів та доповідей. Так, для
визначення вихідного рівня підготовки студентів до семінарського
заняття нами застосовуються письмові тести та контрольні питання.
Контроль проводиться на початку заняття і дає можливість оцінити
стан підготовки до заняття кожного окремого студента. Далі студенти
мають право підвищити свій бал при усному опитуванні , при
відповідях на контрольні питання. Таким чином , ці дії дають
можливість провести 100% охоплення контролем усіх студентів групи
та забезпечити об'єктивне оцінювання їхніх знань. На протязі занять
(до підсумкового контролю) студенти вперше за своє навчання
виконують та захищають курсову роботу. Засвоєння всіх змістових
модулів (підсумковий контроль) проводиться на останньому семі-
нарському занятті у формі тестового контролю . Перед підсумковим
контролем з метою систематизації отриманих знань студентам
пропонується переглянути фільм, у якому стисло висловлені всі
моменти по модулям .

Слід зазначити, що на протязі навчального процесу студенти
інформуються про набрані бали, присвоєні студентам після кожного

Петрихін В.П., Клименко В.І., Таранов В.В.
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заняття у формі довідки,  яка подається в деканат щотижнево,  а
також на кафедральному інформаційному стенді. Кінцевий підсумок
набраних балів та визначення оцінки за шкалою ECTS проводиться
на персональному комп'ютері , з використанням пакета прикладних
програм Excel.

Таким чином, за нашим досвідом , запропоновані зміни до
проведення навчального процесу дозволяють конкретизувати і значно
полегшити процес підготовки студентів до семінарських занять ,
поліпшити освоєння теми в цілому,  а не окремих її фрагментів або
питань, а також удосконалити процес оцінки результатів як в процесі
навчання, так і після завершення модуля.

УДК: 616-085:378.146/.147
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ТЕРАПІЇ ШЛЯХОМ

ВИКОРИСТАННЯ ЯКІРНИХ ТЕСТІВ, СКЛАДЕНИХ ЗА
МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Сиволап В.Д. ,  Каленський В.Х.,  Михайловська Н.С. ,
Кисельов С.М.

Запорізький державний медичний університет
Модульна система викладання терапії, у відповідності з вимогами

Болонського процесу, дає можливість з набору незалежних навчаль-
них курсів-модулів формувати навчальний план , який відповідає
індивідуальним або груповим потребам навчання. З метою підвищення
ефективності тестування представляється доцільною розробка якірних
тестів, які включають усі аспекти з кожної нозологічної одиниці .
Враховуючи вказані моменти на кафедрі факультетської терапії з
курсом ендокринології створена комп'ютерна база якірних тестів за
всіма розділами терапії з урахуванням вимог програми та відображен-
ням питань етіології, патогенезу, клініки, діагностики, диференційної
діагностики та лікування основних захворювань внутрішніх органів .
Тестування проводиться протягом циклу на кожному занятті після
опанування теми, змістовних модулів  (кардіологія, пульмонологія,
гастроентерологія та ін.), а також в кінці циклу (підсумкове
тестування). Результати тестування є складовою частиною рейтингу
студента , який враховується під час проведення іспиту.

Таким чином, якірні тести, складені за модульною системою,
оптимально інтегруються до навчального процесу, виконують
навчальну, контролюючу, прогностичну, виховну функції, сприяють
підвищенню якості підготовки студентів до складання іспиту,

частиною якого є тестовий контроль, роблять навчальний процес більш
ефективним та сучасним.

УДК 378.147:681.3]:611-018
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ КАФЕДРЫ ГИСТОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНО -

МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Сырцов В.К. , Федосеева О.В., Алиева Е.Г., Потоцкая Е.И.
Запорожский государственный медицинский университет

Развитие компьютерных технологий дает нам возможность внед-
рять и использовать новые, более эффективные методические подходы
к обучению и контролю знаний студентов согласно положений
Болонской декларации. Введение новых методов обучения и контроля
ставит перед собой определенные требования и задачи. Основные и
главные из них - дать повышение качества усвоения знаний
студентами; свести к минимуму затрачиваемое время на обучение и
контроль знаний; быть простыми и доступными каждому; сделать
эффективным самообучение и самоконтроль ; быть интересными для
самих студентов и преподавателей; иметь объективность контроля
знаний .

Для реализации данных задач нами была создана база тестирующих
программ для русскоязычной и англоязычной категорий студентов
согласно тематического плана , которые позволяют объективно
определять уровень подготовки каждого студента, а также компьютерные
тренажеры по диагностике микропрепаратов. Учебные пособия в
электронном виде по дисциплине значительно помогают студентам в
усвоении самостоятельно проработанного материала и систематизации
полученных знаний. Использование микрофотографий препаратов
качественно помогает решать проблему недостатка некоторых препаратов
в учебном фонде кафедры. Демонстрация изображений микропрепаратов
в каждой учебной комнате дает возможность предметного объяснения
практической части каждого занятия всем студентам одновременно.
Просмотры фильмов по эмбриологии и морфофункциональной
организации тканей способствуют формированию у студентов абстрактно
-образного представления об организации организма человека и его
функциональной значимости.

Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Михайловська Н.С., Кисельов С.М . Сырцов В.К., Федосеева О.В., Алиева Е.Г ., Потоцкая Е.И.
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УДК 378.147:615.32+58]:681.3
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРИ ВИКЛАДАННІ ФАРМАКОГНОЗІЇ ТА БОТАНІКИ
Доля В.С., Мозуль В.І., Корнієвський Ю.І., Денисенко О.М.,

Головкін В.В.,  Шевченко І.М.
Запорізький державний медичний університет

Формування вищої освіти в Україні, інтеграція в міжнародне освітнє
товариство, модернізація освітньої діяльності в контексті європейських
вимог потребують структурноорганізаційних змін, які спрямовані на
удосконалення сучасних педагогічних технологій. Епоха
інформаційного суспільства вимагає розвитку ком'ютерних
інформаційних технологій у фармацевтичній освіті, що впливає на
якість навчання. Використання комп'ютерних інформаційних техно-
логій у навчальному процесі підготовки провізорів є необхідним
елементом навчального процесу, який відповідає сучасним вимогам
підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

На сьогодні у вітчизняній системі медичної освіти набуває поши-
рення тестування у самостійній роботі студентів з метою підвищення
ефективності процесу вимірювання та оцінки знань і, як наслідок,
процесу навчання.

На кафедрі фармакогнозії з курсом ботаніки використовується
комп'ютерне тестування не тільки для базового, рубіжного та підсум-
кового контролю знань, але і для надання і засвоєння матеріалу.

Викладачами розроблені тестові завдання для самостійної роботи
студентів ІІ , ІІІ, V курсів по всім розділам програмного матеріалу,
що дає можливість користуватися узагальненими критеріями оціню-
вання знань.

Процес розробки тесту поділяється на три етапи: підготовка тесту,
розмноження тестів, підрахунок результатів тестування і виведення
об'єктивної оцінки. Обов'язково повинен бути складений точний
еталон відповідей для перевірки правильності виконання тестового
завдання .

Підготовка фармацевтів сучасного рівня потребує поєднання
традиційних, нетрадиційних та комп'ютерних технологій. Унікальні
можливості в цьому плані властиві навчальним мультимедійним
компакт-дискам .

З метою оптимізації викладання фармакогнозії та медичної ботаніки

на кафедрі був створений навчальний компакт-диск, в якому закладено
тести методичних вказівок до практичних занять для студентів ІІ, ІІI, V
курсів. До кожної теми практичного заняття додається відповідний
теоретичний матеріал з малюнками лікарських рослин, описом
морфологічних ознак, хімічним складом та застосуванням їх у медичній
практиці. Компакт-диск містить набір 350 слайдів лікарських рослин.
На ньому розміщено розділ "Контролююча програма", яка побудована
у вигляді тестових завдань та п'яти варіантів відповідей на зразок
ліцензійного іспиту "Крок-1" та "Крок-2".

Для вдосконалення методів професійної підготовки провізорів є
необхідним пошук та залучення нових сучасних технологій до
навчально-методичного процесу.

Співробітниками кафедри проведена робота щодо розміщення на
сторінці кафедрального сайту в мережі Internet матеріалів, які можуть
використовуватись студентами при вивченні фармакогнозії та медичної
ботаніки: "Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів до
практичних занять з ресурсознавства", "Атлас лікарських рослин",
монографії: "Фітотерапія інсомнії", "Валеріанотерапія", блок з 2500
тестів, які відповідають вимогам "Крок-2" та дозволяють студентам
перевірити свій базовий рівень знань.

Застосування інформаційних технологій у безперервному освіт -
ньому процесі дає можливість студентам оволодіти сучасними засоба-
ми одержання, збереження та передачі інформації. Маючи доступ до
високоякісних інформаційних технологій, можна отримувати нові
можливості для професійного співробітництва і вдосконалення
педагогічної майстерності .

УДК 373.167.1:681.3
КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ

"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ"

Жук В.А. , Вельма С.В. , Нессонова М.М.
Національний фармацевтичний університет, м . Харків

Кафедра інформаційних технологій НФаУ є опорною у впровад-
женні навчальних дисциплін, пов'язаних із викладанням інформа-
ційних технологій для вищих фармацевтичних закладів освіти Ук-
раїни ІІІ-ІV рівнів акредитації. Викладачами кафедри розроблена
програма  "Інформаційні технології у фармації" для студентів
спеціальності  "Фармація", що відповідає існуючим вимогам до
кредитно-модульної системи організації навчання згідно положень

Доля В.С., Мозуль В.І ., Корнієвський Ю.І ., Денисенко О.М . та ін . Жук В.А., Вельма С.В., Нессонова М.М .
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Болонської декларації.
За навчальною програмою викладання дисципліни розраховано на

162 год. (4,5 кредиту), з яких самостійна робота студентів складає
50%, або 82 год. (2,27 кредитів). В даній програмі навчальний
матеріал розподілено на окремий лекційний модуль та чотири змістові
модулі: "Основи роботи з операційною системою Windows та її основні
додатки", "Обробка даних засобами табличного процесору MS Ex-
cel", "Система керування базами даних  MS Access, створення СКБД
на основі інформаційного пошуку в  Internet" та  "Основи роботи з
системою математичного моделювання  MathCAD".

Для перевірки знань студентів з кожного модулю була розроблена
система автоматизованого тестового контролю , що, з одного боку,
дозволяє проводити тестування у локальній мережі та автоматично
визначати рівень знань студентів з кожного модулю , а з іншого,
автоматично формує рейтинг студентів , що вивчають дисципліну.

Запропонована система контролю рекомендована до впровадження
в інших вищих закладах освіти для дисципліни  "Інформаційні
технології у фармації".

УДК 378.147:681.3:808.2]-057.8-054.6
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ

МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ УЧНІВ ПІДГОТОВЧОГО
ФАКУЛЬТЕТУ ЗДМУ

Денисенко О.В. , Гайдук Л.П., Дочинець Д.І.
Запорізький державний медичний університет

Впровадження положень Болонської декларації в навчальні
структури вищої школи неможливе без широкого застосування
комп'ютерних технологій на всіх етапах навчання: під час ознайом-
лення з новим матеріалом ,  у самостійній роботі студента ,  а також
як засіб контролю засвоєних знань.

Висока ефективність тестового контролю для перевірки отриманих
під час навчання знань ні в кого не викликає сумніву. Метою цієї
роботи стало створення комп'ютерних тестових контролів , що
дозволяють не тільки констатувати рівень якісного засвоєння   того
чи іншого матеріалу, але й роблять процес тестування інтерактивним
і навчальним .

Використання  комп'ютерних технологій у процесі мовної
підготовки іноземних учнів підготовчого факультету має свої

особливості.
На початковому етапі вивчення російської мови як іноземної

головним дидактичним принципом є принцип індивідуального підходу
до кожного учня; вибір методів та прийомів навчання залежить від
багатьох чинників:  від конкретної теми,  мовної ситуації ,  наявності
чи відсутності мовного "відчуття", загального рівня підготовки учня
тощо. Заздалегідь передбачити всі ці нюанси при розробці навчальної
лексико-граматичної комп'ютерної програми досить складно.

Найбільш доцільним впровадження комп'ютерних технологій на
початковому етапі мовної підготовки є під час контролю засвоєних
знань з мови спеціальності, що вивчається на підготовчому факультеті
у ІІ семестрі, коли іноземний учень вже має необхідний лексичний
та граматичний мінімум знань.  Крім того,  саме оволодіння цією
навчальною дисципліною є надзвичайно важливим для майбутнього
студента вищого навчального  закладу медичного або фармацев-
тичного профілю.

Першим кроком на цьому шляху стало створення комп'ютерних
тестів з мови спеціальності на базі інструментальної автоматизованої
системи RATOS®, що була розроблена на кафедрі медичної та фарма-
цевтичної інформатики Запорізького державного медичного універси-
тету та успішно застосовується на основних кафедрах ВНЗ .

Тестування відбувається з використанням псевдовипадкової вибір-
ки питань, що вимагає від учасника тестування ретельної підготовки
і зводить до мінімуму можливість скористатися  "допомогою залу".
Водночас, комп'ютерний варіант тестів робить процес контролю знань
інтерактивним . Викладач, в свою чергу, після закінчення роботи
має можливість отримати звіт,  в якому зазначені кількість
правильних і неправильних відповідей кожного учасника тестування,
а також аналіз найтиповіших помилок групи загалом , що дозволяє
суттєво скоротити час викладача на перевірку робіт і  окреслити
методи і прийоми подальшої навчальної роботи з урахуванням
отриманих результатів .

Проведені тестування засвідчили, що застосування комп'ютерних
технологій дозволило підвищити якісний рівень засвоєння знань
учнями підготовчого факультету з мови спеціальності в порівнянні з
минулим роком на десять процентів .

Денисенко О.В., Гайдук Л.П., Дочинець Д.І .
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УДК 378.147:681.3]:543
OCНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Варинский Б.А. ,  Стрелец Л.Н.,  Васюк С.А. ,  Дерюгина Л.И. ,

Дочинец Д.И . , Коржова А.С ., Петренко В.В.
Запорожский государственный медицинский университет
В настоящее время наблюдается возрастание значения инфор-

мационных технологий  на всех стадиях преподавания предмета .
Коллектив кафедры аналитической химии занимается проблемами
их внедрения в учебный процесс.

Можно выделить несколько этапов применения информационных
технологий:

1. Разработка методических рекомендаций.
2. Чтение лекций.
3. Проведение практических занятий:

а) при разборе учебного материала;
б) контроле знаний;
в)  в лабораторных работах.

В разработке методических указаний и лекций нами интенсивно
используется Internet как источник информации. Сотрудниками
кафедры подготовлены и размещены в университетской электронной
библиотеке ряд методических указаний. При чтении лекций и разборе
материала с применением мультимедийного оборудования имеется
возможность предоставления студентам видеоматериала и большого
количества таблиц. Благодаря этому достигается высокая наглядность
преподавания. В настоящее время нами разработана и читается
лекция с использованием мультимедийного оборудования "Компью-
терные системы в аналитической химии". Планируется подготовка
лекции "Газовая хроматография". Создан банк тестовых заданий для
системы RATOS®. Компьютерный контроль осуществляется по всем
разделам курса .

Использование современных технологий в учебном процессе повы-
шает качество преподавания, расширяет кругозор студентов и при-
учает их к уверенному использованию компьютерной техники в
будущей практической деятельности.

УДК 378.147: [615.1:615.07]
ЩОДО ПИТАНЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ
Морозова О.О. , Кучеренко Л.І., Портна О.О. , Авраменко М.О.,

Черковська Л.Г. ,  Моряк З.Б. ,  Рогульченко Г.К. ,   Проценко Т.В.
Запорізький державний медичний університет

Фармацевтична хімія належить до навчальних дисциплін , які
відіграють провідну роль у підготовці фахівців зі спеціальності
"провізор" у фармацевтичних вищих навчальних закладах .

Досягти високого рівня знань і оволодіння практичними навиками
можливо лише при комплексному підході до підготовки майбутніх
фахівців, демонстрації глибокого взаємозв'язку теоретичних знань і
практичних навичок.

Підготовка провізора вимагає не лише засвоєння певного обсягу
знань, а й досконалого оволодіння великим об'ємом практичних
навичок .

Випускники цієї спеціальності , як ніхто інший, повинні
демонструвати не тільки високі професійні знання , але й мати
достатню фундаментальну освіту для подальшого засвоєння нових
конкретних знань.   З розвитком фармацевтичної галузі в Україні   з
кожним роком з'являється  великий обсяг нових лікарських засобів.
В зв'язку з цим розробляються  нові АНД ,  фармакопейні статті ,
апробовуються нові методики аналізу.

Фармацевтична хімія - профільний предмет при підготовці
майбутніх спеціалістів у галузі фармації.

Головною метою викладачів кафедри фармацевтичної хімії є
організація і здійснення на високому рівні навчальної ,  навчально-
методичної роботи з дисципліни. Цю мету ми здійснюємо шляхом
удосконалення якості викладання,  активізації лабораторних,
практичних занять. Важливою формою навчання є самостійна робота
студентів . Тому на кафедрі створюються нові методичні розробки,
тести, посібники.

Для якісного проведення навчального процесу на кафедрі останнім
часом було підготовлено та видано типографським друком більше 10
учбових посібників згідно з темами та розділами фармацевтичної
хімії з використанням сучасних методів аналізу, які лежать в основі
законодавчих документів. У зв'язку  з виходом Державної фармакопеї
та доповнення до першого видання Державної фармакопеї України,
підготовлено цикл оглядових лекцій, які включають суттєві зміни в

Варинский Б.А.,  Стрелец Л.Н.,  Васюк С.А.,  Дерюгина Л.И.  и др. Морозова О.О., Кучеренко Л.І ., Портна О.О., Авраменко М.О. та ін .
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аналізі лікарських речовин, які передбачені у монографіях на лікарські
субстанції та їх препарати.

В умовах формування зони європейської вищої освіти в рамках
Болонського процесу постає питання контролю якості освіти.

 Тестування є ефективним , сучасним і експресним методом
контролю якості знань. Впровадження у медичних закладах освіти
ліцензійних іспитів "Крок І" і  "Крок ІІ" спонукає до активного
застосування і вдосконалення форм тестового контролю знань
студентів. Оскільки тести є потужним стимулюючим фактором до їх
складання,  на кафедрі фармацевтичної хімії підвищені вимоги до
якості   тестів та ситуаційних завдань.

Викладачі кафедри розробили тестові завдання з фармацевтичної
хімії .

В університеті створена унікальна  універсальна навчально-конт-
ролююча комп'ютерна программа   RATOS®,  на її основі кафедра
фармацевтичної хімії використовує комплекс контролюючих тестів.

У процесі підготовки тестів ми дотримувались  таких критеріїв:
об'ємність оцінки знань студентів,  інтенсифікація навчального процесу,
підвищення мотивації навчання, а також кінцевої мети - якісної
підготовки спеціалістів згідно кваліфікаційної характеристики.

Складання тестових завдань - це відповідальна і кропотлива робота.
В тестах повинні бути відображені конкретні поняття, закономірності
знання Державної фармакопеї України, основні закони та положення,
необхідні для майбутніх фахівців-фармацевтів.

УДК 371.263, 004.82
АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Добровольський Г.А., Савченко Т.В.
Запорізький національний університет

Зростаюча потреба в тестових завданнях вимагає залучення до їх
створення широкого кола викладачів вищих навчальних закладів ,
які є експертами в своїй предметній області , але не мають достатнього
досвіду складання тестів. Як показав наш досвід роботи з авторами,
найбільшою проблемою на першому етапі створення тестів є саме
складання завдань , тобто адекватний вибір елемента знань для
перевірки, правильне формулювання питань, визначення кількості
варіантів відповіді і, особливо, вибір неправильних варіантів. В той
же час основна маса існуючих рекомендацій [1,2] містить лише
загальні вказівки про будову тестів, формулювання завдань, вимірю-

вання ефективності готових тестових завдань , перелік типових
помилок, але майже не зустрічаються рекомендації з вибору завдань
та неправильних варіантів відповіді  (дистракторів). Найближче до
алгоритмізації процесу створення тестового завдання підійшли
дослідники штучного інтелекту [3,4], але запропонований в роботі
[4] спосіб вимагає створення значної бази знань у вибраній області
та витрат часу на навчання експертів, що робить його корисним для
генерації великої кількості тестів під час створення електронних
навчальних посібників, але приводить до великих витрат часу, якщо
існує потреба за дуже короткий час навчити автора, якому потрібно
скласти один або два тести.

Запропонований спосіб створення тестових завдань базується на
аналізі твердження, знання якого потрібно перевірити. Він склада-
ється з послідовності коротких та чітких інструкцій, яка допомагає
авторові швидко навчитись підбирати дистрактори, не вдаючись до
зайвої формалізації . Алгоритм складається з наступних кроків :

1) Виберіть твердження, знання якого потрібно перевірити.
2) Виберіть в твердженні поняття, яке буде правильною відповіддю.
3) Поставте питання до вибраного поняття , використовуючи

твердження .
4) Виберіть дистрактори (цей крок можна повторити кілька разів):

а) виберіть в питанні інше поняття;
б)  замініть його спорідненим ,  яке мусить належати до того ж

класу (спосіб класифікації - довільний);
в) запишіть відповідь на змінене питання як дистрактор .

Наш досвід роботи показав , що запропонований алгоритм значно
прискорює роботу авторів та покращує якість створених тестів .
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УДК 378.147.096:616.24-002.5
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ И ПРОГРАММИРОВАННОЕ

 ОБУЧЕНИЕ ПО ФТИЗИАТРИИ
Шальмин А.С. ,  Растворов А.А. ,  Шевченко Р.Н. ,

Солодовник Ю.С., Пухальская Н.С.
Запорожский государственный медицинский университет

Резюме. В статье отражены современные подходы к программированию процесса
обучения и контролю уровня знаний в медицинском университете. Метод
рассматривается на примере решения тестовых заданий и ситуационных задач .

Ключевые слова: программированное обучение,  контроль уровня знаний

Процессы глобальной интеграции требуют стандартизации во всех
сферах деятельности, единых критериев в достижении и оценке
результатов, в частности в области медицинского образования. Вхож-
дение в единое образовательное пространство сопровождается измене-
ниями системы подготовки с переходом от пассивных к активным
формам обучения, преемственностью международных образователь-
ных требований и программ [3]. Увеличение объёма самостоятельной
работы студентов по освоению теоретических и практических навыков
требует усовершенствования системы подачи информации и оптими-
зации контроля её усвоения [2,4]. Целесообразным и более эффектив-
ным является получение постепенно расширяющихся знаний и
умений в процессе обучения с рассмотрением альтернативных
ситуаций. Уровень усвоения знаний определяется глубиной обработки
информации, способностью системного объединения в общую сеть
[5,6]. При этом структура знаний, созданная на основании самос-
тоятельной работы, намного действеннее сети, сформированной по
шаблону [6]. Задачей программированного обучения является
управляемый процесс, в результате которого обучаемый может полу-
чить определённые знания, сформировать умения для достижение
поставленной цели и навыки действия в определённой ситуации,
обуславливающие переход к осознанной ситуационной деятельности.
Тестовые задания, основанные на ориентировочных схемах изучаемых
действий, и ситуационные задачи, моделирующие изучаемые вопросы
в разных аспектах , являются основными средствами программи-
рованного обучения [1].

На кафедре фтизиатрии и пульмонологии ЗГМУ, в соответствии с
требованиями о переходе к модульному обучению, проводится
создание обучающих компьютерных программ по фтизиатрии для
студентов  IV  и VI  курсов.  Наряду с теоретическими вопросами,

представленными в обучающих программах, большое внимание
уделяется расширению и уровню тестовых вопросов и ситуационных
задач, в которых широко представлены различные вероятностные
ситуации .

Наиболее широко применяются тестовые задания логического
типа , требующие выявления определяющих условий ситуации.

Например , при изучении темы "Осложнения туберкулёза ,
требующие оказания неотложной помощи", используются тестовые
вопросы с альтернативными условиями. Вводная часть всех тестовых
заданий одинаковая: “Больной 55 лет находится на лечении по поводу
инфильтративного туберкулёза правого лёгкого , Дестр+. Сопутст-
вующие заболевания - язвенная болезнь желудка и хронический
алкоголизм . Внезапно у больного развилось кровотечение”.

Меняется только определяющая часть задания:
1. За короткий промежуток времени из ротовой полости при кашле

выделилось до 300 мл пенистой алой крови.
2. За короткий промежуток времени из ротовой полости при рвоте

выделилось до 300 мл крови цвета  "кофейной гущи" с
вкраплениями желудочного содержимого.

3. За короткий промежуток времени из ротовой полости при рвоте
выделилось до 300 мл тёмно-красной крови со сгустками.

4. За короткий промежуток времени из ротовой полости при кашле
и из носовых ходов выделилось до 300 мл алой крови. Крово-
течению предшествовала  "давящая" головная боль.

Вопрос ко всем этим тестовым заданиям  - источник кровотечения.
В зависимости от условий задания правильными являются все

приведенные альтернативные ответы: лёгкие; желудок; пищевод;
задние отделы носоглотки.

Более высоким уровнем является решение ситуационных задач ,
основанных на предыдущем обучении на уровне тестов и требующее
больших знаний, так как содержит несколько вопросов и рассмат-
ривает клиническую ситуацию в развитии (2-3 взаимосвязанных
задачи).

Например: Задача 1. Больной 46 лет с сахарным диабетом І типа
обратился с жалобами на постепенное повышение температуры тела ,
кашель со слизистой мокротой до 50  мл в сутки,  периодически с
прожилками крови, которые появились и постепенно нарастали в
течение 2 недель. Объективно: Состояние удовлетворительное . Над
всей верхней долей правого лёгкого определяется укорочение перку-
торного звука , ослабленное везикулярное дыхание с единичными
влажными хрипами. Рентгенологически: в верхней доле правого
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лёгкого определяется  затемнение с нечёткими контурами и участком
просветления, ограниченного кольцевидной тенью. В анализе мокроты
2-кратно выявлены кислотоустойчивые палочки.

Задание:
1. Поставьте диагноз возникшего заболевания (по классификации).
2. Какое заболевание способствовало его развитию?
3. Проведите дифференциальную диагностику возникшего

процесса .
4. Определите категорию наблюдения и лечения больного.
5. Назначьте схему этиотропной терапии в интенсивную фазу

лечения .
Задача 2. Больной 46 лет с сахарным диабетом І типа находится

на лечении в противотуберкулёзном диспансере. Диагноз: инфильт-
ративный туберкулёз верхней доли правого лёгкого, Дестр +, МБТ
+, М +. У больного возникло легочное кровотечение,  выделилось до
250 мл алой, пенистой крови. Кровотечение было остановлено. Через
3  дня у больного повысилась температура тела ,  появилась боль в
нижних отделах грудной клетки слева . Объективно: дополнительно
определяются ослабленное дыхание и влажные хрипы над нижней
долей левого лёгкого. В анализе крови - усилился лейкоцитоз ,
ускорилась СОЭ. Рентгенологически: в правом лёгком - без динамики,
в нижних отделах левого лёгкого появилось затемнение с нечёткими
контурами .

Задание:
1. Какая причина возникновения легочного кровотечения?
2. Какое осложнение легочного кровотечения развилось?
3. Определите тактику оказания медицинской помощи.
4. С какой целью при легочных кровотечениях назначают

дицинон?
Умение решать ситуационные задачи свидетельствует о достаточно

полном усвоении знаний и осмыслении профессиональных действий.
Таким образом, программированное обучение позволяет улучшить

качество подготовки студентов-медиков, их квалификацию как
будущих специалистов.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА РІВНЕМ ЗНАНЬ
І ПРОГРАМОВАНЕ НАВЧАННЯ ПО ФТИЗІАТРІЇ

Шальмін О.С ., Растворов О.А., Шевченко Р.М.,
Солодовник Ю.С ., Пухальська Н.С.

Резюме. В статті відображені сучасні підходи до програмування процесу навчання
і контролю рівня знань в медичному університеті. Метод розглядається на прикладі
рішення тестових завдань і ситуаційних задач .

Ключові слова: програмоване навчання,  контроль рівня знань
THE MONITORING SYSTEM OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE

AND PROGRAMMED TRAINING ON PHTHISIOLOGY
Shalmin A.S., Rastvorov A.A., Shevchenko R.M., Solodovnik Yu.S., Pukhalskaya N.S.

Summary. The article reflects modern principles to programming process of training
and the control of the level of knowledge at medical university. The method is considered
on the example of solving the tests and situational tasks.

Key words: programmed training, control of the level of knowledge.

УДК: 681.31:378.146
КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СКРЫТОГО ТЕКСТА
Приходько А.Б.

Запорожский государственный медицинский университет
Компьютеризация медицинского образования в свете основных

положений Болонской декларации предполагает дальнейшее
повышение роли обучающего и контролирующего тестирования [1].
Необходимость адекватной оценки уровня знаний всех студентов на
каждом занятии и чрезмерно большое количество студентов в группе
делает тестирование единственно возможным способом контроля [2].
Ежегодная подготовка большого количества новых тестовых заданий
как для практических занятий, так и для итогового (модульного)
контроля позволяет создать обширный кафедральный банк тестов .

Большое значение в формировании объемных кафедральных
банков тестов играет лицензионный экзамен "Крок". За  8-летнюю
историю подготовки к нему, количество тестовых заданий на кафедрах
перевалило за 1000. Работать с такой базой крайне сложно. Препода-

Приходько А.Б .
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ватель, готовясь к практическому занятию, должен перечитать и
выбрать необходимые тесты, которые находятся в разных файлах и
на трех языках .

Предлагаемый способ классификации тестовых заданий позволит
быстро систематизировать все тесты по разделам с учетом языка ,
уровня теста и других параметров. Данный метод основан на способ-
ности MS Word работать со скрытым текстом и осуществлять сорти-
ровку. Скрытый текст, по желанию пользователя , присутствует или
отсутствует на экране (Сервис - Параметры - Вид - Знаки форматиро-
вания - скрытый текст), выводится или нет на печать  (Сервис -
Параметры  - Печать - Печатать - скрытый текст).

Для начала необходимо составить таблицу кодов в соответствии с
количеством групп тестов на основании темы , языка , сложности и
т.д. Например , на кафедре медицинской биологии курс обучения
состоит из 3 модулей, 8 содержательных модулей (субмодулей), 40
практических занятий. Код теста к занятию, на котором изучали,
например, дизентерийную амебу, будет выглядеть так: 351у,  где 3 -
номер модуля, 5 - номер субмодуля, 1 - номер занятия субмодуля, у
- украинский язык теста . Можно вставить и другие обозначения,
учитывая,  что сортировка идет не по возрастанию,  а по алфавиту,
место цифры зависит от значимости, используются цифры от 0 до 9.

На следующем этапе преобразовываем тесты в таблицу.  Необхо-
димо удалить пустые абзацы и преобразовать текст в таблицу, указав
количество столбцов  - 6. Первый столбец будет содержать текст
задания, с 2 по 6 - варианты ответов. В таблице легче форматировать
все тесты как многоуровневый список (первый столбец - № теста, 2 -
ответ A, 3 - B, 4 - C, 5 - D, 6 - E) и автоматически удалить нумерацию,
если она была сохранена как текст (через F5 “найти” и “заменить”).

Затем набираем код перед каждым вопросом , помечая его как
скрытый текст (Формат - Шрифт - скрытый). Также удобно пометить
скрытым знаком  * правильный ответ. Для этого через  F5 найти *,
заменить *, формат “скрытый”.

Для сортировки (Таблица - Сортировка) выделяем первый столбец.
Все тесты расположились в алфавитном порядке согласно присвоен-
ному коду.

Теперь можно проанализировать тестовую базу. Идентичные тесты
оказались рядом , теперь их легко можно удалить. Можно увидеть
перекосы в количестве заданий, когда на одну тему приходится более
100, а на другую - нет и 10 вопросов. При подготовке к практическому
занятию берем соответствующую группу, преобразуем таблицу в текст
(Таблица  - Преобразовать таблицу в текст,  используя знак абзаца),

пользуемся.
Данный метод классификации может быть полезен при повторя-

ющемся тестировании, например , при подготовке олимпиады. При
первом тестировании вопросы составляются в соответствии с програм-
мой. Однако, в последующие годы вопросы, которые были исполь-
зованы, удаляются,  пополняются новыми тестами без учета коли-
чества вопросов по каждой теме, что приводит к перекосам. Некоторые
темы оказываются неосвещенными, а по некоторым - вопросы
дублируются. Используя данный метод классификации , можно легко
контролировать количество заданий по каждой теме.
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УДК 681.3.01
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ  Й АНАЛІЗУ ДАНИХ

Гойко О.В.
Київська медична академія післядипломної освіти ім . ПЛ. Шупика

Останнім часом   все більше уваги стали приділяти доказовій
медицині (evidence based medicine), яка  стає технологією і філософією
сучасної медицини.  Розвитку доказової медицини багато в чому
сприяли успіхи сучасних комп'ютерних технологій, і особливо біоста-
тистики, завдяки чому стало можливим точніше й оперативніше
проводити оброблення й аналіз   постійно  зростаючих обсягів медич-
них даних, щоб  об'єктивно оцінювати якість медичних рішень і
результатів наукових досліджень .

В основі оброблення й аналізу медичних даних лежать математичні
методи, які здебільшого протягом багатьох десятиліть не зміню-
валися. Відповідно не змінювалися і загальні принципи та послі -
довність дій при обробленні даних . Проте технологія оброблення
даних істотно змінюється. Насамперед це пов'язано з удоскона-
люванням технічних засобів проведення обчислень. Якщо раніше
для оброблення й аналізу даних у першу чергу потрібні були глибокі
знання статистики і володіння методами розрахунків за досить
складними формулами, то завдяки сучасній комп'ютерній технології
більш важливим стало уміння працювати з пакетом для оброблення

Гойко О.В.
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й аналізу даних. При цьому, як і раніше, необхідно вміти одержати
загальне уявлення про аналізуємі дані , розуміти в яких ситуаціях
можна застосовувати ті чи інші статистичні методи,  знати їх
властивості, вміти інтерпретувати результати і подавати їх у наочному
вигляді. Комп'ютерний аналіз за допомогою певних програмних
засобів дозволяє представляти медичні дані у вигляді графіків ,
діаграм, табуляграм тощо, що суттєво полегшує процес інтерпретації
результатів та відбору тих чи інших статистичних методів . Отже,
при використанні сучасних комп'ютерних технологій для аналізу
даних необхідно мати уявлення як про математичні методи
оброблення даних, так і про відповідні програмні засоби.

Незважаючи на те, що статистичні методи за останні принаймні
30 років істотно не змінилися, коло застосовуваних методів завдяки
використанню комп'ютерів значно розширилося і особливо зазнало
змін  програмне забезпечення. Зі зміною поколінь ЕОМ змінювалися
і покоління програмних засобів оброблення даних. І якщо можливості
перших ЕОМ з аналізу й оброблення даних не перевершували
можливості сучасних середніх калькуляторів, то десь в 70-их роках
вже з'явилися пакети прикладних програм , що містили практично
всі ті математичні методи оброблення й аналізу даних, які входять і
до сучасних пакетів (SSP, BMDP, SPSS, Statistica тощо). Подальший
розвиток пакетів йшов по шляху вдосконалювання технології й
аналізу даних (табл.1).

Таблиця 1
Хронологія розвитку пакетів прикладних програм оброблення й

аналізу даних

Удосконалювання технічних засобів призводить до зміни технології
оброблення даних. У ті порівняно недавні часи, коли оброблення даних
здійснювалося вручну, найбільш трудомістким процесом був саме етап
статистичних обчислень і розрахунків по різних формулах. І цілком
природно, що на цьому етапі була зосереджена увага спеціалістів,
пропонувалися різноманітні спрощені варіанти розрахунків, більш прості

методи, спеціально пристосовані для ручного обрахунку і т.д.
З появою перших комп'ютерних пакетів технологія оброблення й

аналізу даних базувалася на принципі командного рядка і потребувала
досить пристойних знань не лише статистики, а й відповідно
володіння комп'ютером на рівні програміста . Далі розвиток пішов
по шляху використання меню готових процедур , що різко знизило
вимоги як до знання статистики, так і до володіння комп'ютером . І,
нарешті , останнім часом продовжилося поліпшення інтерфейсу з
користувачем, активно використовується графічний підхід , важливе
значення набуває візуалізація даних, що ще більше полегшує оброб-
лення даних неспеціалісту.

Таким чином, широке впровадження сучасних комп'ютерних
технологій докорінно змінило процес оброблення й аналізу медичних
даних. Завдяки використанню комп'ютерів , обчислювальний етап
став менш трудомістким, стали значно легшими й інші етапи
оброблення даних. На перше місце по відносній трудомісткості
вийшли інші етапи, а саме: освоєння статистичного пакета , етап
підготовки даних до аналізу, етап попереднього аналізу даних і етап
інтерпретації результатів. Все це в цілому призвело до зміни технології
оброблення й аналізу даних. При цьому для застосування основних
статистичних методів оброблення медичних даних лікарю не потрібно
заглиблюватися в складність математичних визначень,  а варто
зрозуміти, для чого і як ці методи використовуються, а також вміло
використовувати обраний ним пакет прикладних програм. Вико-
ристання комп'ютера робить достатньо складні методи аналізу
медичних даних більш доступними і наочними. Вже не потрібно
вручну виконувати трудомісткі розрахунки по складних формулах ,
будувати таблиці і графіки - усю цю чорнову роботу взяв на себе
комп'ютер, а людині залишилася, головним чином, лише творча
робота: постановка задач, вибір методів їх вирішення й інтепретація
результатів .
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ЗАСТОСУВАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
МЕДИЦИНІ ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНІ

УДК 616.71-001.5+61:621.397.13+61:621.398+61:681.3
ВЫБОР ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Владзимирский А.В.

ДонГМУ , Донецк, Украина
Проанализированы результаты 330 телеконсультаций, проведенных по 15

медицинским специальностям. Разработана классифиакция телемедицинских систем
по технологическому признаку. Сформированы и охарактеризованы 5 телемедицинских
технологических групп. Описаны подходы к формированию телемедицинской рабочей
станци и .

Ключевые слова: телемедицина , рабочая станция, эффективность, принятие
решений .

Современный компьютерно-телекоммуникационный рынок предла-
гает широкий выбор разнообразных технологий. Большинство из них
успешно используются в системах электронного здравоохранения, в том
числе в телемедицине. В связи с этим организаторам здравоохранения и
практикующим врачам приходится принимать ответственные решения
о создании и эксплуатации тех или иных видов телемедицинских систем.
В связи с этим нам представляется чрезвычайно актуальным разработка
доказательной телемедицины, как основы для принятия оптимальных
и эффективных решений. Безусловно, это длительный и трудоемкий
процесс, требующий проведения серьезных мультицентровых
исследований, использования обширных выборок, тщательных
статистических исследований [2,3,7-9].

Цель данной работы - разработать методические предпосылки
принятия решений при выборе технологии для использования
телемедицины в клинической практике.

Материал и методы. Проанализированы результаты 330 телекон-
сультаций, проведенных по 15 медицинским специальностям. Изучен
опыт и эффективность работы различных видов телемедицинских рабочих
станций на базе травматолого-ортопедических, стоматологических,
фтизиатрических, дерматовенерологических отделений [4-6,9].

Результаты и обсуждение .  Нами разработана классификация
телемедицинских систем по технологическому признаку: 1. Системы
на основе Интернет: электронная почта , веб-платформы, форумы,
приложения, IP-телефония и мессенджеры, IP-видеоконференции,

сочетание сервисов. 2. Системы на основе специальных линий связи:
видеоконференции (ISDN, спутниковая связь), госпитальные и
радиологические информационные системы, ftn-сети и приложения ,
радиосвязь. 3. Системы на основе мобильной телефонии: голосовая
связь, текстовые (SMS) и мультимедийные (MMS) сообщения, мобиль-
ный Интернет и его сервисы (WAP, GPRS), сочетание сервисов.

Телемедицинские процедуры принято разделять на синхронные и
асинхронные. Примечательно, что многие вышеуказанные технологии
позволяют проводить сеансы в любом режиме (например, электронная
почта в сочетании с IP-телефонами и мессенджерами). Для облегчения
принятия решений мы сформировали "Телемедицинские технологи-
ческие группы" (ТТГ) для клинической практики.

Телемедицинская технологическая группа №1: синхронный режим
- схема "электронная почта+IP-телефония и мессенджеры", IP-
видеконференции; асинхронный режим - сервисы Интернет (элект-
ронная почта , веб-платформы, форумы, приложения).

Телемедицинская технологическая группа №2: синхронный режим
- видеоконференции (ISDN, спутниковая связь); асинхронный режим
- сервисы Интернет (электронная почта).

Телемедицинская технологическая группа №3: синхронный режим
- схема   "SMS/MMS сообщения+ электронная почта"; асинхронный
режим - сервисы мобильного Интернета (электронная почта).

Телемедицинская технологическая группа №4: синхронный режим
- голосовая связь (мобильная, радио); асинхронный режим  - элект-
ронная почта и обмен файлами по специфическому протоколу (ftn).

Телемедицинская технологическая группа №5: специальные
телемедицинские комплексы, роботы, телелаборатории, телемеди-
цинские рабочие места, интегрированные в госпитальные информа-
ционные системы.

Каждая ТТГ может снабжаться специальными телемедицинскими
приборами и средствами оцифровки медицинской информации (циф-
ровые стетофонендоскопы, тонометры, глюкометры, фотокамеры и
т.д.).  Отдельная группа представляет собой решение для строго
определенной клинико-экономической ситуации. Приведем основные
характеристики групп.

ТТГ №1 - смешанный режим работы, средняя или низкая
стоимость, эффективна для телемедицинских процедур в различных
медицинских специальностях, целесообразно использовать в област-
ных, городских и районных медицинских учреждениях . ТТГ №2 -
преимущественно синхронный режим работы, высокая стоимость,

Владзимирский А.В.
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эффективна для синхронных телемедицинских процедур в различных
медицинских специальностях , создания "телеприсутствия", целесо-
образно использовать в национальных и крупных областных меди-
цинских учреждениях. ТТГ №3 - преимущественно синхронный
режим работы, средняя или низкая стоимость , эффективна для
синхронных телемедицинских процедур в медицинских специаль-
ностях с преобладанием визуализации низкого разрешения, целесооб-
разно использовать в областных, городских и районных медицинских
учреждениях. ТТГ №4 - преимущественно асинхронный режим работы,
низкая стоимость, эффективна для телемедицинских процедур в
различных медицинских специальностях, целесообразно использовать
в районных (сельских) медицинских учреждениях. ТТГ №5 - смешанный
режим работы, высокая стоимость, эффективна для телемедицинских
процедур в различных медицинских специальностях, целесообразно
использовать в областных , городских и районных медицинских
учреждениях .

Соответственно, в таких отраслях как внутренние болезни, пла-
новая хирургия, дерматология, ортопедия , патоцитогистология целе-
сообразно использовать ТТГ №1. Кроме того, ТТГ №1 пригодна для
эффективного дистанционного обучения . В современных социально-
экономических условиях ТТГ №2 имеет смысл размещать на базах
национальных и крупных областных медицинских центров , универ-
ситетских клиник, а использовать для телеконсультирования паци-
ентов с тяжелой патологией и дистанционного обучения. При  реше-
нии ургентных задач, оказании неотложной помощи (все разделы
травматологии, комбустиология, общая хирургия) вполне приемлема
ТТГ №3 или синхронный режим ТТГ №1. На основе той или иной
ТТГ формируется телемедицинская рабочая станция (ТМРС) [1,2]. В
том или ином виде, основные составляющие ТМРС - это персональный
компьютер, устройство оцифровки медицинской информации, линия
Интернет [1,2]. Существуют два организационных подхода к
комплектации ТМРС: 1) приобретение готового решения (комплекса);
2) самостоятельное формирование рабочей станции. Преимущества
первого варианта: наличие необходимого, совместимого оборудования,
иногда наличие сертификатов и лицензий, иногда наличие специаль-
ного программного обеспечения (ПО) для телемедицины. Недостатки
первого варианта: высокая стоимость (15-30 тыс. USD), "однобокость"
(большинство предлагаемых на рынке решений сконцентрированы
на видеоконференциях),  иногда несовместимость комплексов разных
производителей. Преимущества второго варианта : дешевизна (2-3,5

тыс.USD), возможность произвольного формирования, исходя из
определенной имеющейся суммы, возможность сформировать много-
функциональный комплекс (с использованием карманных персо-
нальных компьютеров  (КПК), мобильных телефонов, различных
вариантов подключения к Интернет), возможность использования
наиболее эффективного программного обеспечения (в т.ч. собственных
разработок, программ с открытым кодом и т.д.), совместимость с
любым телемедицинским комплексом. Недостатки второго варианта:
трудность подбора оптимальной компьютерной техники, необхо-
димость отдельно приобрести некоторые дополнительные устройства
(например, цифровая фотокамера с насадкой для микроскопа и т.д.).
Таким образом , считаем целесообразным рекомендовать лечебно-
профилактическим учреждениям самостоятельно формировать ТМРС,
исходя из следующих шаблонных комплектаций (предложенные
комплектации входят в Модель лучшей практики телемедицинского
оборудования, разработанной нами ранее под эгидой Международного
общества телемедицины и электронного здравоохранения) [1]. С
экономической точки зрения, безусловно, необходимо искать опти-
мальное сочетание "цена-качество". Полагаем, что в условиях совре-
менного здравоохранения Украины предпочтение следует отдавать
самостоятельно формируемым ТМРС с дополнительным оборудо-
ванием ("по требованию") и линиям связи на основе Интернет (в т.ч.
WAP/GPRS) и мобильной сотовой телефонии.

Выводы
Таким образом, можно дать следующие организационные, медико-

клинические и экономико-технологические рекомендации:
- наиболее оптимально самостоятельное формирование ТМРС, исходя

из предложенных комплектаций, оптимально - придерживаться
клинической комплектации [1], необходимо предусмотреть
возможность использования портативных ТМРС на основе карман-
ных персональных компьютеров и мобильного GPRS Интернета;

- рационально использовать коммутируемые каналы Интернет (56-
126 кб/с) с возможностью периодического увеличения скорости
(512 кб/с и выше) при необходимости проведения видеокон-
ференций ;

- для ежедневного клинического телеконсультирования применять
асинхронные технологии (на базе Интернет) и синхронные (на
базе схем "Мессенджер+e-mail" и "SMS/MMS+e-mail"), видеокон-
ференции проводить по строгим показаниям , предпочтение (в
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основном, по экономическим причинам) отдавать IP-связи;
- использовать концепцию ТТГ для помощи в принятии решений

относительно внедрения телемедицинских технологий.
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ВИБІР ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
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Відділ інформатики і телемедицини НДІ травматології та ортопедії
Дон ДМУ, Донецьк, Україна

Проаналізовано результати 330 телеконсультацій, проведених по 15 медичних
спеціальностях. Розроблена класифікація телемедичних систем за технологічною

ознакою . Сформовано й охарактеризовано 5 телемедичних технологічних груп .
Описано підходи до формування телемедичної робочої станції.
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We have analysed the results of 330 teleconsultations in 15 medical specialties. The
classification of telemedical system by technical properties. Is developed 5 telemedical
technological groups had been created and characterized. Approaches to formation of a
telemedical workstation are described.
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УДК 61:[654.1+004
РОЛЬ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЙ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Мясников В.Г. ,  Рыжов А.А. ,  Беленький С.А.

Запорожский государственный медицинский университет
Телемедицина - это эффективный способ дистанционного обмена

данными в реальном (или условно реальном) времени, встраиваемый
в настоящее время в практическое здравоохранение, медицинскую
науку и образование.

Комплексное применение телемедицинских технологий в здраво-
охранении, возможность дистанционного обращения лечащих врачей
и организаторов здравоохранения на необходимый в конкретный
момент времени уровень существующей системы представляет собой
истинную интеграцию телемедицины в практику здравоохранения.

Собственно, телемедицина  (в широком смысле) может быть
определена как система , позволяющая сочетать вертикальные и
горизонтальные связи между медицинскими учреждениями различ-
ного профиля и уровня специализации, посредством которых элект-
ронные, видео- и аудиокоммуникации должны использоваться:

1) в лечебно-диагностических целях (для оказания
диагностической и консультативной помощи);

2) для повышения квалификации медицинских специалистов,
находящихся вне учебных центров;

3) для оперативного доступа и получения разнообразной
справочной информации от распределенных или удаленных баз

Мясников В.Г ., Рыжов А.А., Беленький С.А.
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данных ;
4) при обмене опытом и внедрении новых методов диагностики и

лечения ;
5) при решении вопросов санитарно-экологического надзора;
6) при текущем и оперативном принятии административных

решений с дистанционным участием органов здравоохранения
районов (городов), региональных медицинских учреждений как
в плановом порядке, так, особенно, при чрезвычайных ситуа-
циях любого происхождения;

7) для обеспечения мониторинга оценки состояния и динамики
здоровья населения;

8) для обеспечения мониторинга состояния самой системы здраво-
охранения, ее резервов и готовности к решению текущих и
экстренных проблем .

Телемедицина, базирующаяся на постоянно действующих компью-
терных сетях и использовании цифровых линий связи, рентабельна
и экономически обоснована. В развитых странах в настоящее время
постепенно складывается единое коммуникационно-информационное
пространство, так называемая "информационная супермагистраль",
включающая три главных компонента :

- носитель или средство передачи информации;
- участники информационной суперсети;
- информационные маршруты и информационные суперсети.
Телемедицина, в отличие от предшествующей ей системы дистан-

ционной диагностики, предполагает в обязательном порядке возмож-
ность диалога и предоставления любой аудио-, визуальной информации.

Одним из наиболее перспективных направлений телемедицины
является организация телеконференций (видеосимпозиумов). Система
видеоконференций предоставляет пользователям возможность прос-
матривать материалы других участников: фотографии, графику (в
том числе информацию, поступающую непосредственно с аппаратуры,
подключенной к компьютерам , или после сканирования бумажных
носителей или рентгенограмм), а также видео- и аудиофрагменты.

Таким путем обеспечивается полноценная исходная информация
для консультативной помощи в диагностике и лечении пациентов ,
для обсуждения новых методов клинической и функциональной
диагностики, терапии или оперативного лечения заболеваний.
Другими словами, система видеоконференций представляет собой
комплекс, обеспечивающий повышение "доступности" высокоспециа-
лизированной помощи практически для любого пациента, независимо

от места его нахождения.
Система видеоконференций находит все более широкое применение

в клинических, учебных и административных целях.
Первоочередными целями создания справочно-консультативной

службы с использованием телекоммуникационной технологии
являются:

а) совершенствование медицинского обслуживания населения,
включая преемственность и своевременность оказания квалифи-
цированной медицинской помощи в обычных ситуациях и, что
особенно ценно, принятие адекватных мер, отвечающих
масштабам катастрофы, при оказании медицинской помощи
большому количеству пострадавших в условиях различных
чрезвычайных ситуаций;

б) оперативный обмен информацией, доступной в настоящее время
только высокоспециализированным медицинским учреждениям;

в) повышение квалификации медицинских работников различных
уровней оказания лечебно-диагностической и реабилитационной
помощи;

г) оптимизация административных  (управленческих) функций
органов здравоохранения при организации оказания помощи
населению.

Система видеоконференцсвязи при решении вопросов практичес-
кого здравоохранения прежде всего обеспечивает:

1. возможность аудио-, визуального контакта между врачами и
пациентом во время проведения консультации или диагнос-
тической процедуры, когда консультант находится на большом
расстоянии от пациента ;

2. возможность передачи любых графических изображений и
текстовых данных во время проведения сеанса связи, при этом
можно одновременно с нескольких рабочих мест их редак-
тировать, комментируя выполняемые действия;

3. возможность доступа к программам, выполняющимся на другом
удаленном компьютере во время видеоконференции, что позво-
ляет работать с базами данных, управлять подключенным диаг-
ностическим оборудованием и взаимодействовать со специа-
лизированными медицинскими автоматизированными систе-
мами управления.
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УДК 614.2:681.3
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЦІ ЯКОСТІ НАДАННЯ

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)

Мінцер О.П., Усенко Л.І. , Мацода Р.І., Фефер Е.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Анотація.  У роботі розглянуті питання створення сучасної системи кількісної
оцінки якості надання медичної допомоги населенню  (КОЯ МД). Підкреслюється,
що виключно швидкий розвиток інформаційних технологій , впровадження
дистанційних підходів навчання медичних фахівців, телемедичних технологій,
впровадження принципів   єдиного світового медичного простору, доказової медицини
робить проблему розробки подібної системи надзвичайно важливою і актуальною.
Пропонуються деякі групи показників і критеріїв , які можуть бути використані в
конструюванні системи КОЯ МД.

Ключові слова: Кількісна оцінка якості медичної допомоги,  інформатизація
охорони здоров'я,  дистанційні принципи навчання медичного персоналу ,  телемедичні
технології .

Вступ.  Головною метою створення сучасної системи охорони
здоров'я є забезпечення загальнонаціонального доступу до медичних
ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій
та телекомунікаційних мереж  і  надання умов для відповідної
реалізації громадянами своїх прав на надання медичної допомоги.
Ключовим в цьому питанні є визначення якості медичної допомоги.

Інтерес до визначення якості медичної допомоги в усьому світі
надзвичайно великий. Це пояснюється низкою факторів. Перш за все,
це пов'язано з ростом медичної грамотності населення. Щоденно у нього
виникає безліч питань, на які потрібно відповідати з певними доказами.
Окрім того, слід вказати на документальні підтвердження низького
рівня медичної допомоги, появу нових принципів  управління якістю
медичної допомоги, впровадження доказової медицини тощо.

В усьому світі постійно відбувається пошук зручних, простих і
зрозумілих інтегральних характеристик якості надання медичної
допомоги населенню і , як слідство, якості життя. Серед досить
популярних необхідно назвати індекс розвитку людського потенціала
(ІРЛП), складовими якого є індекс середньої очікуваності тривалості
життя, індекс рівня освіти, і, нарешті, індекс валового внутрішнього
продукта країни.  Відповідно до розрахунків,  ІРЛП для України
складає 0,72, тоді як для країн СНД в середньому він дорівнює 0,73,
а для розвинених країн центральної Європи -  0,86, що приблизно на
20 % вище.

 Слід відзначити, що система надання медичної допомоги повинна
безперервно змінюватися відповідно до викликів сучасного етапу
розвитку людства, а саме: забрудненню навколишнього середовища,
урбанізації,  виключному динамізму життя,  що супроводжуються
великими стресовими навантаженнями та  мобільністю населення, а
також фантастично великими обсягами інформації  (так званим
"інформаційним кошмаром").

Наслідками зазначених викликів є поява нових складних форм
захворювань, зміна клінічних проявів захворювань, незвичайні комбі-
нації відомих хвороб. Все це, в свою чергу, призводить до труднощів
в своєчасній та діференційованій діагностиці, суттєвого подорожчання
діагностичних, лікувальних та реабілітаційних процедур , зниження
ефективності лікування хворих .

Важливо також  зупинитись ще на одному аспекті медичної
допомоги, що корелює з її  якістю.

Щорічно зростають витрати на ліки. У відношенні до витрат на
охорону здоров'я на сьогодні в статистиці ряду країн вони складають
більш, ніж 20%. Так, у Франції вони складають 22,85, в Белорусії -
26, 1%, а в Чехії навіть 27% (1). Таке положення не може свідчити
про високу якість надання медичної допомоги. Зрозуміло, що
найбільші витрати повинні бути пов'язані не з лікуванням захво-
рювань, а з профілактичним напрямком, своєчасною діагностикою,
попередженням ускладнень . Наслідком недостатньо коректної стра -
тегії сучасної медичної допомоги є безперервний рост захворюваності
дорослих та підлітків.  Так, ішемічна хвороба в місті Києві з  1991
року до 2000 року зросла майже в три рази (з 700,8 на 10000 населення
до 2058,8). Аналогічний характер має тренд гіпертонічної хвороби (з
832,8 на 10000 населення в 1991 році до 2247 в 2000 році). Первинна
онкологічна захворюваність за той же період  зросла з 290,1 до 688,2
(також на 10000 населення).

Основні визначення та постановка проблеми.
Введемо деякі визначення.
Будемо називати якістю медичної допомоги сукупність характе-

ристик (показників), що підтверджують відповідність наданих медич-
них послуг наявним потребам (стану) пацієнта (населення), його
очікуванням,  сучасному рівню медичної науки і технології .

Під системою якості розумітимемо поєднання ресурсів, органі-
заційної структури і методик, які необхідні для досягнення якості.

Нарешті, під процесом надання медичної допомоги матимемо на
увазі діяльність, що складається з медичних заходів по відношенню
до конкретного пацієнта .

Мінцер О.П., Усенко Л.І., Мацода Р.І., Фефер Е .
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Відзначимо, що аналіз кількісних інтегральних характеристик
взагалі не є типовим для вітчизняної медицини. Тому зупинимося на
них детальніше.

Виділимо серед показників , що використовуються в літературі ,
наступні :

- адекватність;
- доступність;
- спадкоємність і безперервність  (представляють показники, що

відображають відповідність наданої допомоги побажанням і надіям
пацієнтів і їх родичів);

- дієвість;
- результативність (як правило, відображає зовнішню складову

роботи організації і представляє відношення досягнутого результату
до максимально можливого за даних умов);

- ефективність (на відміну від попереднього показника відображає
внутрішню складову процесу забезпечення якості медичної допомоги
і представляє оцінку мінімізації витрат на досягнення заданої якості);

- безпека;
- своєчасність;
- стабільність процесу і результату;
- постійне вдосконалення й поліпшення.
Серед важливих і переважно кількісних характеристик якості

надання медичної допомоги населенню слід назвати показники
необхідності і задоволеності інформаційним забезпеченням населення .
Відзначимо, що повні і валідні відомості , що надаються медичним
персоналом населенню, що обслуговується, вкрай необхідні не тільки
в роз'ясненні дій лікарів по профілактиці і лікуванню  патологічних
процесів, але і в усвідомленому ухваленні населенням цих дій . Так
звана  "інформована згода" пацієнтів , по суті , грунтується на
професійному обгрунтуванні повних , достовірних і релевантних
медичних даних.

Серед характеристик даної групи слід виділити   зкоординованість
медичної допомоги, роз'яснення джерел інформації , допомога в
ухваленні рішень,  отримання сімейних консультацій,  увага сест-
ринського персоналу,  простота надходження інформації , забезпе-
чення інструкціями поведінки і багато інших .

Ще  однією важливою складовою  інтегральної оцінки якості
надання медичної допомоги населенню повинні з'явитися співвідно-
шення об'ємів діяльності по наданню профілактичної  і лікувальної
роботи, а також з профілактики неінфекційних захворювань .

Зауважимо, що профілактика захворювань  взагалі і неінфекційних
хвороб зокрема не входить у сферу інтересів існуючої системи охорони

здоров'я з переважно лікувальною спрямованістю , а організаційні
структури не несуть відповідальності за роботу зі зміцнення здоров'я
і боротьбу з чинниками ризику, що пов'язані зі способами життя.

Зрозуміло, що профілактична діяльність повинна стати основою
цільових програм на державному і територіальному рівнях. Однак
організаційний поділ охорони здоров'я на лікувальний та профілак-
тичний послабив відповідальність управління галуззю за зміцнення
здоров'я населення та рівень профілактичної допомоги. Лікарі за
межами профілактичного сектора вважають, що їхній обов'язок - це
лікування захворювань.  Тому організаційне відділення профілак-
тичного сектору від лікувального на територіальному рівні є переш-
кодою для скоординованих дій. Відповідно повинні бути розроблені
нові визначення ролі і задач санітарної та санітарно-епідеміологічної
служби. Безумовно, потребує реформування система освіти в галузі
здоров'я та забезпечення здорового способу життя.

Таким чином, можна виділити 5 складових забезпечення якості
надання медичної допомоги:  впровадження стандартів медичної
допомоги, високий рівень фахівців, що надають медичну допомогу,
рівень інформатизації охорони здоров'я, рівень технологічності медичних
процедур, рівень індивідуалізації діагностично-лікувальних процедур.

В третьому тисячолітті світ вступив в період інформаційного
суспільства , тісно пов'язаного з інформатизацією охорони здоров'я .
При цьому підвищення її ефективності  на основі індивідуалізації та
інтенсифікації можливе шляхом реалізації високотехнологічних
принципів дистанційного консультування лікарів та телемедичних
послуг. Зазначимо, що сучасні інформаційні технології надають
практично необмежені можливості щодо розміщення, збереження,
обробки і доставки інформації будь-якого обсягу і змісту на будь-які
відстані .  Тому формування лікувальної мережі припускає забезпе-
чення вільного доступу до інформаційних ресурсів в усьому світі .  З
урахуванням цього, тенденціями розвитку медицини варто вважати:
створення відкритих і віртуальних консультативних центрів , вклю-
чення в медичну мережу віддалених і малих населених пунктів ,
поширення технології дистанційного навчання та телемедицини тощо.

Телемедицина виникла завдяки розвитку комп'ютерної техніки і
телекомунікаційних технологій. Її  головна позитивна якість  - це
можливість наближення висококваліфікованої медичної допомоги у
важкодоступні райони.  За результатами консультацій пацієнти
направляються на лікування до спеціаліста відповідного профілю в
будь-якій точці земної кулі .

Впровадження принципів дистанційного навчання і телемедицини
зовсім не простий процес. Змінюється практично все - від логіки
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дидактичних прийомів до принципів формування мотивації. Зрозуміло,
що відсутність прямого контакту між учителем і тим, кого навчають,
призводить до того, що на перше місце виходять питання - наскільки
знання того, кого навчають, відповідають певним вимогам і як надійно
й ефективно ці знання перевірити. Іншими словами, проблема
перевірки якості підготовки спеціалістів для всіх структур освіти стає
однією з актуальних і порівняною з проблемою державного масштабу.

Підкреслимо, що критерії якості дистанційного навчання та
телемедичних послуг поки що не відпрацьовані .

 Серед відносно сучасних досягнень вищої медичної школи можна
відзначити розробку моделі спеціаліста різного рівня підготовки на
основі системного підходу до навчання (програмно-цільовий метод).
У зв'язку з тим ,  що вимоги до спеціаліста зазнають істотних змін,
іноді пропонується створення багаторівневої моделі спеціаліста-
випускника медичного ВНЗ:  лікар загального профілю,  лікар-
спеціаліст. Відштовхуючись від подібної моделі, створюються й
еталони знань (стандарти). З орієнтиром на еталон готується перелік
тих клінічних ситуацій, у яких повинен розбиратися майбутній лікар.
Відповідно змінюється і концептуальна модель навчання . Вона
припускає вирішення двох задач: а) кого і як навчати; б) як перевірити
якість отриманих знань.

Висновок. Глибоке реформування системи охорони здоров’я скла-
дається з забезпечення рівня здоров'я популяції , суттевого підви-
щення ролі реабілітаційного етапу надання медичної допомоги,
індивідуалізації діагностичної та лікувальної тактики,  а також
підвищення валідності медичної інформації та впровадження клю-
чових положень доказової медицини. В той же час, подібне рефор-
мування неможливе без впровадження сучасної системи кількісного
оцінювання якості медичної допомоги населенню. Саме їй сьогодні
необхідно приділити найбільшу увагу.

INFORMATION TECHNOLOGIES IN QUALITY RATING OF RENDERING OF
MEDICAL CARE TO POPULATION (raising the problem)

Summary. The work deals with the problem of creation of modern system of quanti-
tative assessment of the quality of rendering of medical care to population (QAQ MC). It
is emphasized that because of quick development of information technologies, application
of remote education of medical specialists, telemedical technologies, application of prin-
ciples of common world medical area, evidence-based medicine the problem of develop-
ment of such system becomes the most important and actual one. Some groups of indices
and criteria which can be used in the design of QAQ MC system can be used.
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Резюме. Представлен анализ использования различных технологий при проведении

64 телеконсультаций, осуществленных в рамках проекта  "Телехирургия и
Телетравматология челюстно-лицевой области , Телестоматология" в течение 17 месяцев
(с сентября 2004 по январь 2006 включительно). Отмечено, что успешно использовались
как синхронные (17,2%), так и асинхронные (82,8%) технологии , преимущественно -
технология e-mail (60,9%). Большая часть телеконсультаций проведена в качестве
консультантов  (81,3%), на межгосударственном уровне (53,1%), по самообращению
(56,3%), у женщин (51,6%). В процессе телеконсультирования принимали участие
врачи и пациенты из 11 стран.

Ключевые слова: телемедицина , челюстно-лицевая хирургия, стоматология.

Современные информационные и телекоммуникационные техноло-
гии все шире внедряются в практическую деятельность врачей разных
специальностей, выделилась и успешно развиваться новая отрасль
медицины - телемедицина, которая предполагает использование
указанных технологий в сочетании с опытом специалистов-медиков
для оказания высококвалифицированной помощи больным в отдален-
ных регионах [1]. В последние годы появились данные об исполь-
зовании различных телекоммуникационных технологий (как синх-
ронных, так и асинхронных) при проведении телеконсультаций в
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии [2-4].

Материалы и методы
В сентябре 2004 года сотрудниками кафедры хирургической

стоматологии Донецкого государственного медицинского универси-
тета им. М. Горького при поддержке Отдела информатики и телемеди-
цины Донецкого НИИ травматологии и ортопедии начата реализация
проекта "Телехирургия и Телетравматология челюстно-лицевой облас-
ти, Телестоматология" в рамках проекта "Телемедицина в Украине",
который предусматривает проведение формальных и неформальных,
синхронных и асинхронных телеконсультаций по всем аспектам
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, телепатронаж, теледис-
пансеризацию и дистанционное обучение [5]. С сентября  2004 по
январь 2006 года нами проведено 64 телеконсультации по различным
вопросам диагностики и лечения заболеваний челюстно-лицевой
области.

Калиновский Д.К.
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Результаты и обсуждение
В качестве абонентов проведено 12 (18,7%) телеконсультаций, в

качестве консультантов - 52 (81,3%). На городском уровне - 9 (14,1%),
областном  - 5 (7,8%), государственном  - 16 (25,0%), межгосу-
дарственном - 34 (53,1%). Формальное телеконсультирование прово-
дилось в  13 (20,3%) случаях, неформальное - 15 (23,4%), по
самообращению  ("second-opinion") - 36 (56,3%). Дистанционно
проконсультирован 31 (48,4%) мужчина и 33 (51,6%) женщины в
возрасте от 1,5 месяцев до 81 года. Ежемесячно проводилось от 2 до
7 телеконсультаций, в среднем - 3,8 телеконсультации в месяц.

Для проведения телеконсультаций использовались как синхрон-
ные, так и асинхронные технологии. В качестве варианта синхронных
технологий, требующих минимальных временных и материальных
затрат в сравнении с технологиями видеоконференц-связи, нами
использовались возможности мобильной телефонии (SMS, MMS в
сочетании с e-mail  или голосовой связью)  [6,7].  С использованием
данной технологии нами проведено 11 (17,2%) телеконсультаций. В
качестве асинхронных технологий использовались:  электронная
почта (e-mail) - в 39 (60,9%) случаях, web-технологии (форма запроса
на телеконсультацию на сайте кафедры, специализированные
врачебные форумы) - в  14 (21,9%).

Преимущественно рассматривались вопросы постановки и уточне-
ния диагноза, тактики лечения (сроки и вид оперативного вмеша-
тельства, медикаментозная терапия). Из 64 (100%) телеконсультаций
13 (20,3%) были посвящены вопросам диагностики и лечения
травматических повреждений челюстно-лицевой области (ЧЛО) и их
осложнений, 12 (18,7%) - воспалительных заболеваний ЧЛО, 9
(14,1%) - патологии височно-нижнечелюстного сустава, 7 (10,9%) -
планированию реконструктивно-восстановительных и пластических
операций в ЧЛО, 7 (10,9%) - диагностике и лечению опухолей и
опухолеподобных заболеваний ЧЛО, 6 (9,4%) - заболеваний зубов и
слизистой полости рта, 5(7,8%) - врожденных пороков ЧЛО, 4 (6,3%)
- вопросам дентальной имплантации, 1 (1,6%) - коррекции прикуса.

В процессе телеконсультирования сотрудничали врачи и пациенты
из 11 стран: Украины, России, Австрии, Великобритании, Германии,
Италии, Ливана, Казахстана, Португалии, США, Узбекистана. В том
числе,  в качестве консультантов выступали специалисты кафедры
хирургической стоматологии Донецкого государственного медицинс-
кого университета им . М. Горького (Донецк, Украина), Донецкого
НИИ травматологии и ортопедии (Донецк, Украина), отделения
челюстно-лицевой хирургии Волынской областной клинической

больницы (Луцк, Украина), кафедры челюстно-лицевой хирургии и
хирургической стоматологии, кафедры детской челюстно-лицевой
хирургии и стоматологии Санкт-Петербургской академии последип-
ломного образования (Санкт-Петербург, Россия), Уральского НИИ
травматологии и ортопедии им . Чаклина (Екатеринбург, Россия),
Областной клинической травматологической больницы, Клинической
больницы №1 ФГУ "ЮОМЦ Росздрава" (Ростов, Россия), Department
of Dermatology of Medical University of Graz (Грац, Австрия), Eastman
Dental Institute and Hospital, Oral and MFS at University College Lon-
don Hospitals (Лондон, Великобритания), Oral and Maxillofacial Sur-
gery, the University of Texas Health Science Center at San Antonio
(Техас, США), Division of Maxillofacial Surgery, S. Giovanni Battista
Hospital (Турин,  Италия).

Выводы
1. При проведении 64 телеконсультаций по различным вопросам

челюстно-лицевой хирургии и стоматологии в течение 15
месяцев нами успешно использовались как синхронные (17,2%),
так и асинхронные (82,8%) технологии. Преимущественно
использовалась технология  e-mail (60,9%), что обусловлено
возможностью быстрой передачи по электронной почте различ-
ных видов текстовой и визуальной информации в любую точку
планеты с минимальными экономическими затратами. В
качестве синхронных технологий нами успешно апробирован
вариант использования средств мобильной телефонии (SMS,
MMS в сочетании c e-mail или головой связью).

2. Большая часть телеконсультаций проведена в качестве консуль-
тантов (81,3%), на межгосударственном уровне (53,1%), по
самообращению (56,3%), у женщин (51,6%).

3. Чаще всего обсуждались вопросы диагностики и лечения трав-
матических повреждений ЧЛО и их осложнений (20,3%) и
воспалительных заболеваний ЧЛО (18,7%).

4. Проведенные телеконсультации позволили в кратчайшие сроки
определиться с диагнозом и тактикой лечения пациентов,
сэкономить время и средства на проведение консультаций у
специалистов из других городов Украины, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
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ВИКОРИСТОВУВАННЯ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦІЙ В ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВІЙ ХІРУРГІЇ І СТОМАТОЛОГІЇ

Каліновський Д.К.
Донецький державний медичний університет ім. М.Горького

Донецьк, Україна
Резюме. Представлений аналіз використовування різних технологій при проведенні

64 телеконсультацій , здійснених в рамках проекту "Телехірургія і Телетравматологія
щелепно-лицьової ділянки , Телестоматологія" протягом 17 місяців  (з вересня 2004
по січень 2006 включно). Відзначено, що успішно використовувалися як синхронні
(17,2%), так і асинхронні (82,8%) технології, переважно - технологія e-mail (60,9%).
Велика частина телеконсультацій проведена у якості консультантів  (81,3%), на
міждержавному рівні (53,1%), по самозверненню  (56,3%), у жінок (51,6%). В процесі
телеконсультування брали участь лікарі і пацієнти з 11 країн.

Ключові слова: телемедицина , щелепно-лицьова хірургія, стоматологія.

THE USE OF DIFFERENT TECHNOLOGIES DURING CONDUCTING
OF TELECONSULTATION IN MAXILLO-FACIAL SURGERY AND STOMATOL-

OGY
Kalinovskyi D.K.

Donetsk State Medical University named offer Gorkyi M.
Donetsk, Ukraine

Summary. The analysis of the use of different technologies while conducting  64
teleconsultations, carried out within the framework of the project "Telesurgery and
Teletraumatology of maxillo-facial area, Telestomatology" during 17 months (from Sep-
tember 2004 to January 2006 inclusive) is presented. It is indicated, that both synchronic
(17,2%) and asynchronic (82,8%) technologies were successfully used, mainly -e-mail
technology (60,9%). The main part of teleconsultations is conducted as consultants (81,3%),
at the intergovernmental level (53,1%), as "second-opinion" (56,3%), at women (51,6%).
Doctors and patients from 11 countries took part in the process of teleconsultation.

Keywords: telemedicine, maxillo-facial surgery, stomatology.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ, ЭТАПЫ

РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Туманский В.А.

Запорожский государственный медицинский университет
Перевод в практическую плоскость современных Интернет-техно-

логий привёл к интенсивному развитию в 80-е годы ХХ столетия
телемедицины, которая совершенствуется до настоящего времени.
Среди основных проблем развития телемедицины можно назвать
этически-правовые (проблема ответственности и компетентности
консультантов, подпись консультанта в диагнозе), организационные
(наличие врача и оператора, владеющих Интернет-технологиями),
технические (оптимизация цифровой фото-, видеоаппаратуры и
коммуникационных цифровых каналов, а также их совместимость в
разных странах), финансовые (существенная стоимость специали-
зированных студий и телекоммуникационных систем). Можно
выделить ряд этапов развития телемедицины. На первом этапе широ-
кое распространение получило использование для медицинской
диагностики статических цифровых изображений; в частности -
патологоанатомическая диагностика болезней по передаваемым
консультантам изображениям микропрепаратов. В настоящее время
этот способ морфологической диагностики трансформировался в
глобальную систему под эгидой Интернациональной Академии
патологии и Европейского общества патологов, эти солидные профес-
сиональные организации каждые два года утверждают на Конгрессах
список наиболее авторитетных консультантов. Вторым этапом

Туманский В.А.
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развития телемедицины стал переход к диагностике на основе цифровых
видеотехнологий с прямым дистанционным общением консультант-
пациент-лечащий врач. При этом лечащий врач не только показывает
пациента, но и одновременно представляет консультанту результаты
необходимых лабораторно-инструментальных исследований. В
настоящее время развиваются телекоммуникационные системы ,
позволяющие объединить медицинскую диагностику и
профессиональное обучение врача с контролем качества его профессио-
нализма. Например , межконтинентальное дистанционное участие
обучающего профессора-консультанта в диагностике во время опера-
ции и дистанционное сопровождение действий оперирующего хирурга
во избежание технических ошибок при сложных оперативных
вмешательствах . Развитие телемедицины требует определенных
капиталовложений, но одновременно дает возможность каждому
больному, независимо от места его проживания и удаления от
медицинских центров, получить квалифицированную медицинскую
помощь, а врачу районной больницы - своевременно получить
квалифицированную консультацию авторитетного специалиста .

УДК: 615.1:007
 СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ
Бабінцева Л.Ю.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Резюме. Розроблені нові підходи до організації інформаційно-довідкових послуг

на ринку України. Запропонована система інформаційно-довідкових послуг населенню
щодо лікарських засобів та отримання медичної допомоги .

Ключові слова:  кластери фармацевтичної інформації, операторський центр,
автоматизована конвейєрна обробка фармацевтичної інформації, бази даних, система
інформаційно-довідкових послуг населенню та практичним лікарям.

Вступ
На фармацевтичному світовому ринку сьогодні існує біля 300 тисяч

лікарських засобів. Виробнику, провізору, споживачу, постачальнику,
лікарю важко зорієнтуватися в такій кількості лікарських засобів
без сучасних комп'ютерних технологій збору, передачі , зберігання
та обробки інформації. На жаль, в Україні у фармацевтичній галузі
практично не проводяться подібні наукові розробки .

Зрозуміло, що, перш за все, користується попитом інформація
стосовно розповсюдження лікарських засобів .

Усі інформаційні джерела стосовно лікарських засобів та норма-
тивно-правової бази, що регламентує їх створення, виробництво і

реалізацію, діють у реальному часі та просторі. Тому особлива увага
звертається на інформаційно -довідковий аспект зазначених процесів.
Сучасні інформаційні технології дозволяють побудувати інформаційно
- довідкову систему фармацевтичної діяльності на новому якісному
рівні з забезпеченням доступу до потрібної інформації всіх без винятку
користувачів через локальні інформаційні системи та їх мережу.

Для гармонізації деяких процесів зі світовими,  регіональними
стандартами у плануванні ресурсів, бухгалтерського обліку, діловодст-
ва, а особливо у фармації, в зв'язку з поетапним входженням України
до Європейського Союзу, вимог та стандартів GMP, вивчення ринку
лікарських засобів власного виробництва та імпорту, доцільно автома-
тизувати не лише процеси передачі, обробки та прийняття інформації,
але і згадані напрямки фармацевтичної діяльності. Реалізація таких
намірів міститься у інтегрованих пакетах, що існують для організації
каналів приймання, обробки та передачі фармацевтичної інформації
у розподільних мережах,  як інформаційного середовища світового
співтовариства .

Основна частина
Населення України, як і ряда інших країн, з економічних причин

ще мало охоплено сучасними телекомунікаційними мережами
(зокрема, Інтернет). Тому основними засобами отримання інформації
залишаються преса і телефон, особливо в сільській місцевості.

З цих причин нами була розроблена система телефонних інфор-
маційно-довідкових послуг в сфері ринку лікарських засобів й отри-
мання медичних послуг , підхід до реалізації якої суттєво відрізняє
її від існуючих аналогічних систем (деклараційний патент на винахід
"Спосіб формування фармацевтичної інформації та її надання
абоненту" - 7G06F17/60, A54195 від 17.02.03).

Нами запропоновано цілодобове надання послуг населенню через
операторський центр, що сьогодні може налічувати понад двадцять
одночасно працюючих операторів-телефоністів і оснащений самою
сучасною телефонною й обчислювальною технікою. Такий
операторський центр розташовується в будинку телефонної станції і
оперативно нарощує кількість вхідних телефонних каналів й робочих
місць операторів-телефоністів по мірі зростання потока дзвінків, що
обслуговуються.

Для підприємств-суб'єктів ринку лікарських засобів й отримання
медичних послуг на серверному комплексі операторського центру
створена можливість усіма доступними засобами оперативно підтри-
мувати в актуальному стані свої бази даних з рекламною інформа-
цією та прайс-листами, що легко доступні населенню та іншим

Бабінцева Л.Ю .
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суб'єктам ринку.
Якщо у аптеки або підприємства не має власної комп'ютерної

інформаційної системи, надання послуг здійснюється за голосовим
телефоном або через паперові відомості змін даних, що читає машина,
з доставкою по факсу, поштою або кур'єром на зразок "Ліки поштою".
У протилежному випадку, це реалізується через модемний зв'язок у
режимах "крапка-крапка", електронна пошта або прямого доступу
до своєї бази даних через інтерактивний Internet-портал операторсь-
кого центру. Система захисту даних гарантує можливість доступу до
конкретної інформації для зміни тільки їх власнику з будь-якою
періодичністю аж до повної автоматичної синхронізації внутрішньої
бази даних підприємства . Копія рекламних даних на серверному
комплексі операторського центру здійснюється в реальному масштабі
або за заданим інтервалом часу.

Додатково створена база даних щодо побічної дії лікарських
засобів , сумісного застосування лікарських засобів, щодо викорис-
тання препаратів при різних захворювання, симптомах , синдромах.
У подібній інформації мають потребу установи практичної медицини,
управлінські структури, фірми-виробники, дистриб'ютери, кінцеві
споживачі .

Для поповнення баз даних отримується інформація з аптек щодо
їх реквізитів (район, адреса, номер, режим роботи тощо),  наявного
асортименту лікарських засобів в них, а також розширеної інформації
про лікарські засоби (склад,  форма випуска ,  інструкція із застосу-
вання тощо). Інформацію щодо сумісного застосування препаратів ,
їх побічної дії, захворювань, синдромів, симптомів надають установи
практичної медицини та фармації .

В процесі діалогу  між абонентом  (пересічним громадянином ,
медичним працівником, управлінцем, аптекою, комерційною фірмою)
та оператором   формується пошуковий запит . Для цього оператор
задає абоненту стандартизований перелік запитань (зрозуміло,  з
урахуванням пріоритетності запитань абонента).

Враховуючи те, що абонент може помилитись у назві лікарського
засобу, пошуковий запит формують по першій літері назви засобу,
потім по двом,  потім по трьом літерам та по кількості літер у назві.

З отриманих відповідей з'ясовується, до якої бази (або до яких
баз) даних необхідно звернутись, щоб отримати необхідну абоненту
інформацію.  Отриману з відповідної бази (баз) даних інформацію
передають абоненту.

Пошуковий запит абонента поступає   через систему Інтернет.
Всі пошукові запити обробляються та передаються до бази даних

(база статистичних даних), а результати обробки частково надходять
до аптек (наприклад, перелік найбільш "популярних" лікарських
засобів).

Пошуковий запит абонента додатково піддають науково-дослідній
обробці, результати якої спрямовують до управлінських структур, а
також до комерційних фірм за їх замовленням, у тому числі ліки на
замовлення через систему закладів поштового зв'язку. Управлінські
структури, наприклад, мають потребу в таких статистичних
відомостях, як кількість закуплених лікарських засобів в окремих
регіонах, областях, містах України, незадоволеному попиті населення
тощо. Комерційні фірми та підприємства-виробників цікавлять
динаміка попиту на окремі лікарські засоби, однорідність попиту,
скарги населення.

Підхід, що нами запропоновано до реалізації системи , має низку
привабливих та ефективних характеристик, що суттєво відрізняють
її від існуючих прототипів (наприклад, системи надання транспортних
та кур'єрських послуг, гостра дискусія про які йдеться і до тепер).

По-перше, слід відмітити можливість оперативного та швидкого
пошуку постачальників конкретного лікарського засобу або
фармацевтичної послуги (аптеки або медичні заклади) необхідні
пацієнту, який звертається у довідкову службу. Запит може бути
здійснено за будь-якою з пошукових ознак або їх комбінації :  ціна ,
розташування закладу по відношенню до пацієнта, режим роботи,
додаткова фармацевтична інформація (прийом замовлень, доставка
тощо). Тому для будь-якого лікувально-профілактичного закладу,
підприємства , аптеки, пацієнта, клієнта  - споживача інформації -
буде дуже ефективне суттєве розширення телефонних каналів доступу
до інформації про це підприємство та кожному з користувачів - про
фактичну наявність і ціни на ліки та послуги на зазначений момент
часу. Крім того, існує можливість попереднього пошуку конкретних
лікарських засобів за сукупністю їх характеристик.

Другою виключною якістю є достатньо широка та легко
розширююча телефонна ємність операторського центру.

Нарешті, слід відмітити можливість переключення дзвінка
пацієнта  (клієнта) на телефон обраного ним підприємства для
отримання додаткової інформації або оформлення замовлення . При
цьому, якщо у підприємства недостатньо телефонів для того, щоб
виділити окремий номер в якості гарячої лінії зв'язку з операторським
центром, то йому надається пейджер. На цей пейджер протягом однієї
хвилини передається запит покупця і номер телефона із зазначенням
часу, до закінчення якого можна йому телефонувати. Великим
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підприємствам для прямого зв'язку з операторським центром нада -
ється можливість використання телефона безпровідного зв'язку або
радіостанції  (до речі , що широко використовуються в сільській та
горній місцевості). Окрім того, операторському центру можуть бути
делеговані повноваження щодо прийому замовлень від імені
підприємства. В такому випадку замовлення передаються підприємст-
ву по мірі їх надходження за першою можливістю зв'язку з під-
приємством. При наявності на підприємстві комп'ютера з модемом ,
частина роботи може бути автоматизована.

Система електронного фармацевтичного документообігу має свої
специфічні застереження, що можуть не принести очікуваного ефекту
з таких основних причин:

- велика кількість зовнішніх вхідних та вихідних документів ще
залишається у паперовій формі за відсутністю в Україні
достатньої законодавчої підтримки обігу електронних докумен-
тів між юридичними особами. При нестачі потужної системи
сканування, розпізнавання та вводу вхідних потоків паперових
документів це призводить до того, що коштовні системи,
призначені для електронного документообігу, в більшості
випадків на практиці використовуються тільки для контролю
паперового документообігу;

- внутрішня оперативна та довідкова інформація також створюєть-
ся в паперовому вигляді із зберіганням документів у неавтомати-
зованих фондах та архівах.  Рішення будь-якого завдання
сьогодні, що потребує інформації про передісторію , пов'язане
із зверненням до паперового архіву. Пошук та рутинна обробка
подібних паперових документів стають самою вузькою ланкою
у функціонуванні інформаційних систем й зводять їх продуктив-
ність практично до нуля.

Тому для невеликих вхідних потоків зовнішніх машинописних
документів рекомендується використання планшетних сканерів й
програм розпізнавання типу "Fine reader". Але ж це тільки часткове
рішення. Не всі підприємства можуть ним скористатися з причини
обмеженої функціональності та продуктивності локальних інтерак-
тивних систем , котрі не передбачені для обробки великих потоків
документів в комп'ютерних мережах .

При збільшенні архівних обсягів, що приводяться до електронного
вигляду, рекомендується застосування промислових високопродук-
тивних сканерів у сполученні з потоковими системами розпізнавання
для отримання електронних копій паперових документів й будівлю
відомчих електронних архівів з   використанням спеціальних систем

збереження великих обсягів інформації і повнотекстового пошуку в
них електронних документів .

Отже, при переході до комп'ютерної обробки фармацевтичної
інформації автоматизація створення електронних архівів (каталогів,
баз даних) стає першочерговим завданням.  Матеріалом для їх
створення виступає власно паперовий архів або оперативний потік
вхідних документів .

В загальному вигляді , за нашою концепцією, процес автомати-
зованої конвейєрної обробки потоку паперових документів можна
поділити на такі етапи: сканування, обробка зображення (поліпшення
його якості), розпізнавання текстових полів, веріфікація (перевірка)
розпізнанної текстової інформації, передача інформації до бази данних
(електронний архів).

Серед програмних систем, що дозволяють організувати автоматизо-
ваний конвейєр вводу фармацевтичної інформації до бази даних ,
можливо виділити, зокрема , систему  e-Flow. Ця система підтримує
всі п'ять етапів обробки фармацевтичної інформації і дозволяє
побудувати великомасштабний програмно-технічний комплекс (кон-
вейєр), де всі ланки працюють паралельно.

Відмітимо ще дві особливості нашої системи. Вона має мережеву
архітектуру (тобто до обробки можливе включення декількох ком-
п'ютерів) і забезпечує варіюрування швидкості обробки в залежності
від потреб і можливостей користувача  (замовника). Окрім того,
систему можливо налаштувати на одночасне розпізнавання
документів різних типів (до двадцяти - тридцяти видів мастер-форм),
що означає її можливість самостійно сортувати документи за типами
(зрозуміло, після попереднього налаштовування). В якості таких
документів можуть виступати, наприклад, рецепти на наркотичні
або психотропні ліки.

Висновки
З метою оптимізації функціонування діяльності органів охорони

здоров'я та надання інформаційних послуг населенню доцільно засто-
сування запропонованої системи інформаційно-довідкових послуг
щодо лікарських препаратів й отримання медичних послуг .

Медичним закладам та суб'єктам фармацевтичної діяльності , що
зазвичай знаходяться в жорстких фінансових умовах , не має необхід-
ності придбання всієї наведеної коштовної системи; передбачається
можливість лише зробити замовлення на обслуговування у спеціа-
лізованому сканцентрі.
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Резюме. Разработаны новые подходы по организации информационно-справочных
услуг на рынке Украины. Предложена система информационно-справочных услуг
населению относительно лекарственных средств и получения медицинской помощи .
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Summary. New approaches on the organization of information reference services in

the market of Ukraine have been developed. The system of information reference services
offered to the population concerning medical products and reception of medical aid.
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processing of pharmaceutical information, databases, system of information reference
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УДК 61:[654.1+004
ТЕЛЕМЕДИЦИНА - ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Беленький С.А. ,  Рыжов А.А.

Запорожский государственный медицинский университет

В настоящее время в мире интенсивно развивается компьютери-
зация различных отраслей человеческой деятельности, в т.ч. и
медицины. В крупных медицинских центрах все шире используется
цифровая аппаратура для исследований, создаются интегрированные
компьютерные системы, обеспечивающие фиксацию, совместную
архивацию и обработку различных медицинских изображений
(томографических, рентгеновских, ультразвуковых и др.), а также
текстовых файлов с информацией по каждому больному. У медицинс-
кого персонала в оборудованных такими средствами больницах
появляются новые возможности диагностики и лечения, накапли-
вается значительный опыт, что повышает уровень развития медицины
в целом или в какой-то конкретной её отрасли.

Экономическая ситуация в нашей стране пока делает практически
невозможным широкое распространение новейшего медицинского
оборудования и создания мощных лечебно-диагностических центров
во всех регионах . Само оборудование, как и видные медицинские
авторитеты на сегодня сосредоточены, как правило, в крупных
административных центрах страны, да и в них уровень развития
медицины уже отстает от мирового в целом ряде конкретных на-
правлений .

С другой стороны, та же экономическая ситуация, ухудшение
экологической обстановки и т.п. вызвали резкое ухудшение состояния
здоровья населения, что требует разработки и реализации эффектив-
ных мер, направленных на обеспечение доступности квалифици-
рованной медицинской помощи, в первую очередь на областном и
районном уровнях.

Даже транспортировка больных из малых городов и сельских
населенных пунктов в крупные медицинские центры довольно часто
из-за целого ряда технических причин или состояния больного
затруднена, а порой и невозможна. И тут выходом становится приме-
нение одного из новейших направлений развития компьютерной
медицины - телемедицины. Именно это направление позволяет, с
одной стороны, использовать опыт крупнейших медиков страны на
уровне самых мелких и удаленных медучреждений любого региона ,
а с другой - интегрировать его (учреждение региона) в общую систему

Беленький С.А., Рыжов А.А.
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телемедицины.
Основными задачами телемедицины являются:
1. Обеспечение высококвалифицированной и специализированной

медицинской помощи на уровне признанных специалистов в
любых медицинских учреждениях страны (включая малые
города и сельские медицинские учреждения).

2. Повышение эффективности работы медицинских учреждений
любого уровня за счет использования опыта специалистов
регионального, государственного и международного уровня для
постановки диагноза, выбора методов и средств лечения.

3. Совершенствование и развитие непрерывного образования в
области медицины, включая последипломное образование,
курсы повышения квалификации и профессиональный тренинг.

4. Снижение и рационализацию расходов населения на высокок-
валифицированные медицинские услуги за счет исключения
необходимости транспортировки пациентов в крупные меди-
цинские центры .

5. Интеграция медицинских учреждений любого региона Украины
в общегосударственную, стран СНГ и, со временем, в мировую
системы телемедицины.

Необходимость широкого внедрения телемедицины сегодня
очевидна, т.к. она нужна:

Во-первых, пациентам. Каждый человек имеет право на получение
квалифицированной медицинской помощи вне зависимости от места
его проживания или работы. При использовании средств телемеди-
цины, особенно в сложных и экстренных случаях, экономится время
постановки диагноза и определения тактики лечения , а также часто
отпадает необходимость транспортировки больного на большие
расстояния .

Во-вторых, самим медицинским учреждениям небольших городов,
городков и сел, которым необходимо обеспечить пациентам самую
эффективную медицинскую помощь в случаях, выходящих за пределы
компетенции местного персонала .

В-третьих, даже крупным медицинским учреждениям областного
центра, например, которые, с одной стороны, получают возможность
консультировать своих коллег в удаленных уголках области и нала-
дить взаимные консультации внутри города, с другой - возможность
привлечь мировой опыт к разрешению собственных проблем .

В-четвертых, телемедицина позволит рационализировать расходы
учреждений Минздрава за счет оказания диагностической и консуль-
тативной помощи в основном в амбулаторно-поликлиническом звене

и устранения дублирующих друг друга узкопрофильных клинико-
диагностических структур в разных регионах .

Наконец, в-пятых, использование средств телемедицины дает
возможность медицинским вузам развивать дистанционное обучение
(в том числе, в части последипломного образования) для повышения
квалификации медицинского персонала во всех медучреждениях
страны .

Особо актуальным и перспективным является развитие телеме-
дицины в Государственной системе медицины катастроф и военной
телемедицины - для успешной организации оказания медицинской
помощи при различных чрезвычайных ситуациях и в боевой
обстановке.

Средствами телемедицины для оказания быстрой квалифи-
цированной помощи большому количеству пострадавших при
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени должен быть
оборудован весь применяющийся для этих целей медицинский
транспорт.

Следует подчеркнуть,  что телемедицина  -  это,  прежде всего,
медицина, поэтому врачебные аспекты здесь первичны, а инженерные
-  вторичны и играют вспомогательную,  хотя и важную роль.

Телемедицинские технологии, безусловно, призваны повысить
эффективность работы в лечебно-профилактических учреждениях .
Современные варианты телемедицины - это телеэкспертиза (диагнос-
тика), телеконсилиум  (видеоконференция), телеобследование и
телелечение.

Однако реализовать преимущества, привносимые использованием
телемедицины, можно лишь в рамках универсальной медицинской
системы, обладающей развитой инфраструктурой, которая включает
в себя:

- комплексные информационные системы лечебных учреждений,
основанные на автоматизированных рабочих местах, локальных
вычислительных сетях, базах данных и базах знаний;

- системы оперативной связи с необходимой пропускной способ-
ностью и возможностью выхода в глобальные коммуникационные
сети .

Практическое создание инфракструктуры телемедицины  - первос-
тепенная задача современной системы здравоохранения Украины .
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УДК 502.08:681.3]:616-053.2
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ

ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ДИТЯЧОГО
НАСЕЛЕННЯ

Грузєва О.В.
Національний медичний університет імені О.О . Богомольця

В нормативно-правових актах міжнародного, європейського,
регіонального та національного рівнів досить чітко і всебічно відобра-
жено право населення на здоров'я і здорове довкілля , шляхи його
забезпечення, права і обов'язки громадян, держав та міждержавних
інституцій у цій сфері.  Однак реалізація вказаних прав має певні
різнопланові перешкоди, які суттєво позначаються на екологічних
показниках довкілля та показниках здоров'я [1-3].

Значна частина населення Європейського регіону ВООЗ , у т.ч.
України, зазнає негативної дії екологічних чинників , зокрема
забрудненого атмосферного повітря, питної води, поганих санітарно-
гігієнічних умов.  Це обумовлює високі рівні захворюваності на еколо-
гічно залежну патологію, а також значні соціально-економічні збитки
для суспільства [4,5].

Проведеними дослідженнями доведено, що забруднення атмосфер-
ного повітря домішками хімічних речовин у великому промисловому
місті значно перевищує гранично допустимі концентрації і має
тенденцію до зростання [6].

Несприятливий стан довкілля є причиною високих рівнів захворю-
ваності дитячого населення, як найбільш чутливої до екологічних
негараздів вікової групи. Встановлено вищі рівні загальної захворю-
ваності дітей на забруднених територіях порівняно з чистими та за
окремими класами хвороб і нозологічними формами  [7].

Виявлено сильну пряму кореляційну залежність між рівнем
забруднення атмосферного повітря певними шкідливими речовинами
і захворюваністю дітей на алергічний риніт, бронхіальну астму, анемії,
гострі та хронічні хвороби органів дихання. Встановлено відмінності
в оцінці батьками здоров'я дітей у районах міста з різним рівнем
забруднення повітря. Найчастіше респонденти скаржилися на
загазованість повітря, високі концентрації пилу в повітрі , шум, недос-
татність зелених насаджень та відсутність належної інфраструктури
для відпочинку дітей.

Це обумовило необхідність обґрунтування заходів із охорони здо-
ров'я населення шляхом забезпечення здорового довкілля . При їх
розробці виходили з існуючої ситуації , її причин і тенденцій популя-

ційного здоров'я та враховували міжнародно визнані ефективні стра-
тегії ,  втілені в програмі  "Здоров'я нації", проектах "Здорові міста",
"Школи сприяння здоров'ю", Європейському та національному плані
дій з гігієни довкілля . Комплекс заходів передбачає поряд з
природоохоронними діями розвиток інфраструктури різних служб
життєзабезпечення міста,  включаючи здорові умови навчання і
виховання , побуту, відпочинку, а також сучасні організаційні
технології збереження і зміцнення здоров'я .

З метою оцінки ефективності комплексу заходів з охорони здоров'я
та довкілля і обґрунтування корегуючих впливів було розроблено
систему моніторингу для оцінки зрушень в стані довкілля та здоров'ї
дитячого міського населення.

В основу її створення покладено принцип системного підходу.
Моніторинг передбачає організацію на базі сучасних інформаційних
технологій процесу збору, обробки, аналізу, збереження і видання
інформації для забезпечення динамічної оцінки стану навколишнього
середовища міста та здоров'я дитячого населення, прийняття
обгрунтованих управлінських рішень  (рис. 1).

При цьому об'єктами системи моніторингу визначено якість та
безпеку навколишнього середовища ; діяльність закладів охорони
здоров'я щодо забезпечення здорового довкілля; стан здоров'я насе-
лення; діяльність закладів охорони здоров'я щодо збереження і зміцнення
громадського здоров'я; оцінку населенням стану навколишнього середо-
вища та стану здоров'я у взаємозв'язку зі станом довкілля.

В якості показників стану навколишнього середовища вибрані рівень
забруднення атмосферного повітря, води, ґрунту, акустичного середовища,
стан житлових помешкань, умови середовища навчання і виховання,
виробничого середовища, якість продуктів харчування та характеристики
міської інфраструктури, зокрема структури життєзабезпечення, транс-
порту, доріг, закладів довкілля, зон відпочинку.

Оцінка діяльності закладів охорони здоров'я щодо забезпечення
здорового довкілля передбачається на основі даних про результати
контролю санітарно-епідеміологічною службою за дотриманням
санітарного законодавства та про результати застосування системи
державних стимулів і регуляторів .

Моніторинг системи стану здоров'я населення планується здійс-
нювати за даними медико-демографічної ситуації , за показниками
захворюваності та поширеності хвороб, тимчасової та стійкої втрати
працездатності ,  функціонального стану та фізичного розвитку.

Діяльність закладів охорони здоров'я щодо збереження і зміцнення
здоров'я населення передбачено оцінювати за даними результатів

Грузєва О.В.
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заходів з первинної профілактики, діагностики та лікування,
реабілітації .

Рис. 1. Система моніторингу заходів з охорони здоров'я міського
населення та охорони довкілля

Отже, серед об'єктів моніторингу представлено об'єктивні дані
стосовно різних аспектів екологічного здоров'я, природоохоронної

діяльності, збереження та відновлення здоров'я, а також суб'єктивні
дані про ставлення населення до існуючої ситуації і заходів щодо її
поліпшення .

Модель моніторингу передбачає отримання інформації за представ-
леними показниками з різних джерел, її обробку, проведення аналізу,
встановлення взаємозв'язків ,  взаємозалежностей,  виявлення особли-
востей і тенденцій.

При цьому джерелами інформації про стан довкілля є результати
лабораторних та інструментальних досліджень, проведених санітарно-
епідеміологічною службою та Центральною географічною обсерва-
торією стосовно середньомісячних, середньорічних, максимально
разових концентрацій забруднюючих речовин у різних середовищах,
зокрема в атмосферному повітрі , воді і ґрунті.

Джерелами інформації про стан здоров'я населення є дані про
захворюваність,  викопіювані з облікових документів лікувально-
профілактичних закладів, дані спеціальних поглиблених досліджень
здоров'я окремих контингентів населення та дані анкетування .

Серед облікових статистичних форм для отримання даних про
здоров'я дитячого населення передбачено використовувати наступні :
талон амбулаторного пацієнта , ф. №025-7/о; статистичний талон для
реєстрації заключних (уточнених) діагнозів, ф. №025-2/о; контрольна
карта диспансерного нагляду ф. №030/о; "Історія розвитку дитини",
ф.112/о; "Обмінна картка відомості пологового будинку, пологового
відділення лікарні про новонародженого", ф.113/о; "Медична картка
стаціонарного хворого", ф. 003/о; статистична картка хворого, який
вибув із стаціонару, ф. №066/о; звіт про захворювання, зареєстровані
у хворих , які проживають у районі обслуговування лікувального
закладу, ф. №12  тощо.

Результати моніторингу здоров'я населення та охорони довкілля
є підставою для обґрунтування і розробки управлінських рішень,
формування екологічних програм та комплексних програм охорони
здоров'я, внесення відповідних коректив в уже затверджені програмні
документи .

Таким чином, діяльність щодо забезпечення права дітей на здоров'я
та його охорону, в контексті захисту від небезпечних екологічних
чинників, повинна здійснюватися на програмній основі. Ефективність
заходів необхідно оцінювати комплексно, за багатьма об'єктивними
та суб'єктивними показниками, в динаміці спостереження.

Запропонована система моніторингу заходів з охорони здоров'я
дитячого населення та охорони довкілля дозволяє відстежувати
результати діяльності , вносити корективи та обґрунтовувати
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управлінські рішення на основі всебічної інформації з урахуванням
взаємозв'язків та взаємовпливів .
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ

ЯИЧНИКОВ
Синенко Н.А.

Национальная медицинская академия последипломного обучения
им . П.Л. Шупика

МЗ Украины
Резюме. Методы диагностики доброкачественных опухолей яичников   хорошо

описаны. Однако до настоящего времени точная и своевременная диагностика   опухолей
яичников представляет определенные трудности .  В работе подчеркивается, что
основные проблемы дифференциальной диагностики этой группы заболеваний связаны
с необходимостью  исключительно  комплексной оценки данных,  получаемых в
процессе обследования женщин. Обращается внимание на то, что основные проблемы
классического врачебного подхода связаны с недостаточным использованием инфор-
мационных технологий . В частности, акцентируется мысль  о том, что оптимальная
последовательность  учета симптомов определяется  информативностью предыдущего
метода. Важно подчеркнуть также, что валидность клинических заключений зависит
исключительно от обеспечения преемственного динамического наблюдения за
состоянием женщин.

Ключевые слова: доброкачественные опухоли яичника , факторы риска ,
комплексная оценка ,  мониторинг состояния,  информационные оценки данных
обследования, валидность исследований .

Введение . Проблема опухолей яичников (ОЯ) является одной из
наиболее актуальных и трудных разделов клинической онкологии.
Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования составляют
важный раздел работы врачей женских консультаций и гинекологи-
ческих стационаров, а их своевременное выявление и хирургическое
лечение является реальным направлением в предупреждении крайне
агрессивного рака яичников  (РЯ).

Первой и главной причиной неэффективной диагностики и несво-
евременного начала лечения ОЯ следует считать недостаточную
онкологическую настороженность врачей-гинекологов [1]. Отсутствует
упорядоченная система формирования групп повышенного риска [6], не
налажена система прицельного онкологического поиска, следствиями
чего являются большой процент диагностических ошибок и промедление
с началом лечения. Выходом из сложившейся ситуации можно считать
активизацию системы профилактических осмотров с активным
формированием групп онкологического риска, приближение
онкологической помощи к населению, обеспечение ее преемственности
на всех этапах [6]. Повышенное внимание онкологов-гинекологов должны
вызывать больные, имеющие хронический, часто обостряющийся
воспалительный процесс в придатках матки; страдающие маточными
кровотечениями  женщины, ранее оперированные по поводу
доброкачественных заболеваний внутренних половых органов [6].

Обоснование факторов риска ОЯ и формирование групп риска.
Необходимость поиска надежных критериев формирования групп
риска по ОЯ привела к попыткам оценки эффективности динами-
ческой диспансеризации лиц с наследственной предрасположенностью
к ним [1]. Как известно, в настоящее время выделяют три наследст-
венные формы ОЯ: органоспецифические ОЯ, при которых отмечается
высокая заболеваемость близких родственниц аналогичными формами
опухолей яичников; совместное накопление в семьях таких заболе-
ваний, как рак яичников и рак молочной железы, с 30-50% риском
повторного заболевания; накопление в семьях опухолей различных
локализаций - желудочно-кишечного тракта , молочной железы,
эндометрия , яичников и т.д. Все семейные формы ОЯ связаны с
влиянием генетических факторов. У носительниц данных генов к 60
годам частота возникновения опухолей может достигать  70%.
Накопление этой патологии в семьях может быть обусловлено как
прямым влиянием патологического гена , так и определенными
экзогенными факторами.

В ряде исследований показано, что эффективность селективного
скрининга женщин с генетическим риском развития ОЯ в несколько

Синенко Н.А.
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раз выше эффективности массовых программ выявления данной
патологии [9]. Мониторинг групп высокого риска позволяет осущест-
вить профилактику  опухолей яичников путем своевременного лече-
ния фоновых процессов.  Следует также отметить,  что в пределах
сформированных групп высокого риска ОЯ возможно применение
всего комплекса необходимых диагностических методик, что немыс-
лимо при обследовании всех женщин, обращающихся за гинеколо-
гической помощью [5].

Часто опухоли яичников, даже достигая достаточно крупных
размеров (до 20 см и более в диаметре), имеют бессимптомное течение.
Этот факт ставит перед клиницистами задачу скринингового обследо-
вания женщин, относящихся к группе риска .

Перед нашим исследованием была поставлена задача изучить
показатели валидности (специфичности и чувствительности), инфор-
мативности, релевантности и пертинентности наиболее используемых
в практике здравоохранения методов распознавания доброкачест-
венных опухолей и опухолевидных образований.

Для этой цели на основании данных литературы и собственных
наблюдений нами предложена концептуальная программа комплекс-
ного исследования факторов риска онкологических заболеваний
яичников женщин в детородном возрасте.

Она включает 7 этапов.
На первом этапе (аналитическом) на основании жалоб (если

таковые есть), данных бимануального и ректовагинального исследо-
ваний устанавливается факт наличия опухоли в малом тазу. Очевидно,
что первый источник информации - клинические данные: наличие
болевого синдрома , увеличение живота, характер выделений из
половых путей, наличие нарушений функции тазовых органов,
общесоматическое состояние. Ценный диагностический метод в случае
ОЯ - сочетание бимануального и ректовагинального исследования .
При анализе результатов пальпации образований в малом тазу и
определения риска возникновения ОЯ учитываем возраст пациентки,
консистенцию образования, его подвижность. Обязательно анализи-
руются генетические факторы.

На втором этапе даже при отсутствии классической симптоматики
применяются различные диагностические методики, в первую оче-
редь , эхография органов малого таза . Важное диагностическое зна-
чение имеют данные УЗИ , позволяющее определить особенности
строения опухоли, ее структуру, размеры и локализацию, распрост-
раненность опухолевого процесса. С внедрением трансвагинальных
(ТВУЗИ), ректальных и внутриматочных датчиков высокой разре-
шающей способности возможности УЗИ расширились. Простота ме-

тода , быстрота оценки, безвредность для пациентки, возможность
многократного использования и динамического мониторинга обеспе-
чивают высокую достоверность метода, достигающую 70-93%. Однако
при ряде новообразований придатков трансвагинальная эхография
не позволяет дифференцировать характер опухолевого роста. Поэтому
весьма перспективен в дифференциальной диагностике  опухолей и
опухолевидных образований яичников может оказаться метод цве-
тового доплеровского картирования , позволяющий визуализировать
и оценивать кровоток новообразованных сосудов опухоли, его особен-
ности. На   основании полученных данных формируется предполо-
жительный топический диагноз.

Третий этап предполагает использование современных диагностических
технологий - компьютерной томографии, магниторезонансной томографии
и других. Они обеспечивают высокодостоверную оценку локализации и
стадии опухолевого процесса. Однако отрицательные стороны КТ -
большая лучевая нагрузка на пациента и дороговизна, определяют
возможность использования КТ лишь на третьем этапе обследования в
тех случаях, когда УЗИ не дает четкого диагностического ответа. В отличие
от КТ МРТ имеет низкую энергию излучения. По мнению большинства
авторов, МРТ обеспечивает лучшую дифференциацию яичниковых
образований с маточными, чем УЗИ и КТ, а также лучше других лучевых
методов характеризует патологические очаги и их взаимоотношения с
соседними органами [3].

На четвертом этапе из дополнительных методов обследования
проводится определение СА-125 в сыворотке крови, а также цитологи-
ческое или гистологическое исследование состояние эндометрия.
Использование лапароскопического метода позволяет выявить нез -
начительные опухолевые изменения яичников . Диагностические
возможности лапароскопии многократно возрастают при одновре-
менном взятии мазков или биопсии с поверхности опухоли и с раз-
личных участков брюшины с морфологической верификацией
диагноза у 92% больных [4]. Применение лапароскопии повышает
качество диагностики при несоответствии данных клинических и
ультразвуковых методов, невозможности проведения МРТ, а также
при мониторинге лечения больных опухолями яичников , находя-
щихся в состоянии клинической ремиссии, но с положительными
данными эхографии и повышенным уровнем опухолевого маркера .

Пятый этап посвящен исследованиям динамики выделенных
показателей. При пилотных исследованиях нами было показано, что
именно анализ трендов показателей инструментального исследования
дает возможность в  23-40 % подозрительных случаев уточнить
лечебные мероприятия (консервативные и оперативные).
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На шестом этапе определяется суммарная оценка тяжести патоло-
гии, вычисляется риск проводимой тактики лечения и обосновывается
оптимальный (в заданном смысле) план лечебных и реабили-
тационных мероприятий.

Наконец, седьмой этап скрининговой программы предназначен
для реализации реабилитационных мероприятий.

Оценивая логику представленной схемы мониторинга за состоя-
нием женщин детородного возраста с ОЯ, следует подчеркнуть, что
ее главное назначение - обеспечить построение основного диагнос-
тического правила, принятого в современных системах распознавания
патологических процессов . Оно заключается в том, что необходимо
строить диагностический процесс таким образом, чтобы средний риск
неправильного диагноза, влекущего за собой коренное изменение
тактики лечения, был минимальным. Это означает, что выбор каждого
последующего диагностического метода обусловливается миними-
зацией функции потерь времени, средств, неправильной интерп-
ретации получаемых сведений.

Заключение
Приведенные методы диагностики доброкачественных опухолей

яичников   используются исключительно  в комплексе, причем
последовательность их применения зависит от информативности
предыдущего метода. Важно подчеркнуть, что валидность клини-
ческих заключений определяется исключительно при преемственном
динамическом наблюдении за состоянием женщин.
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ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ  ДІАГНОСТИКИ ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ
Н.О. Сінєнко

Національна медична академія післядипломної освіти ім . П.Л. Шупіка
МОЗ України

Ключові слова: доброякісні пухлини яєчника ,  чинники ризику,  комплексна оцінка ,
моніторинг стану,  інформаційні оцінки даних обстеження,  валідність досліджень.

Резюме . Методи діагностики доброякісних пухлин яєчників добре описані. Проте,
до теперішнього часу точна і своєчасна діагностика пухлин яєчників представляє
певні труднощі. В роботі підкреслюється, що основні проблеми диференціальної
діагностики цієї групи захворювань пов'язані з необхідністю виключно комплексної
оцінки даних, одержуваних в процесі обстеження жінок. Звертається увага на те, що
основні проблеми класичного лікарського підходу пов'язані з недостатнім
використанням інформаційних технологій. Зокрема, акцентується думка про те, що
оптимальна послідовність обліку симптомів визначається  інформативністю
попереднього методу. Важливо підкреслити також, що валідність клінічних висновків
залежить виключно від забезпечення наступного динамічного спостереження за станом
жінок .

INFORMATIVE ASPECTS OF OVARIAN TUMORS DIAGNOSIS
N.A. Sinenko

National medical academy of postgraduate education named after P.L. Shupyk
Ministry of public health of Ukraine

Keywords: benign ovarian tumors, risk factors, complex estimation, status monitor-
ing, informative estimations of data of examination, validity of researches.

Summary. The methods of diagnosis of benign ovarian tumors are well described.
However, until now precise and timely diagnosis of ovarian tumors represents certain
difficulties. It is in-process underlined that the basic problems of differential diagnosis
of this group of diseases are related to the necessity of exceptionally complex estimation
of women data obtained in the process of examination. Attention applies on the fact that
the basic problems of classic medical approach are related to the insufficient use of
informative technologies. In particular, attention is spared to the thought that the opti-
mum sequence of symptoms account concerns by the informativeness of previous method.
It is also important to underline that validity of clinical conclusions depends exception-
ally on the providing of subsequent dynamic supervision after the women status.
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УДК 681.3.01:61:[654.1+004
ТЕЛЕМАТИКА - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ

МЕДИЦИНЫ
Рыжов А.А. , Иванькова Н.А. , Беленький С.А., Коптелов К.Г.
Запорожский государственный медицинский университет

Медицинская отрасль информатики, образовавшаяся как научно-
практическое направление в результате внедрения информационных
технологий в одну из древнейших областей человеческой деятель-
ности, сегодня становится одним из ключевых направлений интеллек-
туального прорыва медицины на новые рубежи. Клинические телеме-
дицинские программы сейчас существуют практически во всех
экономически развитых странах . Свои собственные программы по
телемедицине в настоящее время имеют многие крупные лечебные
учреждения и медицинские центры . Одной из основных и первооче-
редных задач телемедицины в вопросах практического здравоох-
ранения являлась и является дистанционная диагностика . Медицинс-
кая диагностика, в современном понимании этого термина , всегда
требовала визуальной информации.

Проблема создания и эксплуатации универсальных телемеди-
цинских систем исторически была неразрывно связана с космической
медициной, имеющей большой опыт в разработке и применении
биотелеметрических систем . Вскоре совершенно очевидной стала
целесообразность внедрения уникальных технологий, используемых
в медицинском обеспечении пилотируемых космических полетов, в
практическое здравоохранение (когда необходима срочная помощь
пациентам в труднодоступных местах : на удаленных метеостанциях,
в открытом море, в экспедициях, на полярных станциях , морских
нефтяных промыслах, в отдаленных гарнизонах и, особенно, в
различных очагах при чрезвычайных ситуациях).

В качестве первых убедительных примеров крупномасштабного
эффективного применения телемедицины при чрезвычайных
ситуациях можно привести телемедицинские "мосты", осуществ-
ленные под эгидой советско-американской рабочей группы по
космической биологии и медицине, которые были проведены во время
землетрясения в Армении (1988 г). и взрыва газопровода в Уфе (1989
г.). Они включали одновременную аудио-, видео- и факсимильную
связь между зонами бедствия,  московскими клиниками и четырьмя
ведущими медицинскими центрами США. За  12 недель работы
телемостов было проведено 34 видеоконференции длительностью по

4 часа, в которых принимали участие специалисты Армении,
Башкирии, Москвы и США. Всего было рассмотрено 209 клинических
случаев по 20 специальностям , которые являлись типичными для
более четырех тысяч пациентов, находившихся под наблюдением
врачей-участников видеоконференции.

Роль и значение телемедицины можно определить только после
рассмотрения места и роли информатики вообще в современной
медицинской науке.

Конечно же,  информатика ,  как отрасль науки,  изучающая
структуру и общие свойства научной информации, а также вопросы,
связанные с ее сбором, хранением, поиском, переработкой, преобразо-
ванием, распространением и использованием в различных сферах
человеческой деятельности, не могла обойти своим влиянием и
современную медицину.

Передача информации и современные телекоммуникации -
исторически относительно новое направление информатики. Меди-
цинская информатика и информационно-коммуникационные техно-
логии открыли настолько безграничные возможности для медицины,
что дали право на жизнь новому термину - "медицинская телематика".

Существует большое число всевозможных определений различных
аспектов телекоммуникаций, связанных с медицинским обслужи-
ванием . Всемирной Организацией Здравоохранения в  1997 г. в
отношении медицинской телематики предложено следующее опреде-
ление, считающееся сегодня официальным .

"Медицинская телематика" - составной термин , означающий
деятельность, услуги и системы, связанные с оказанием медицинской
помощи на расстоянии посредством информационно-коммуника-
ционных технологий, направленные на содействие развитию мирового
здравоохранения, осуществление эпидемиологического надзора и
предоставление медицинской помощи, а также обучение, управление
и проведение научных исследований в области медицины".

Концепция медицинской телематики охватывает следующие функ-
циональные направления: телеобучение, телематика в сфере
медицинских научно-исследовательских работ, телематика в сфере
управления медицинскими услугами, и, собственно, телемедицина .
Остановимся подробнее на каждом из перечисленных направлений.

Телеобучение (телеобразование) медицинским знаниям и приемам
- динамический процесс, способный катализировать изменения
социальных установок, представлений, информации и навыков в
результате использования информационно-коммуникационных
технологий абонентами и для абонентов , медицинскими специа-
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листами и общественными структурами в целях пропаганды и
содействия распространению передовых медицинских технологий.

Основными принципами, закладываемыми в понятие телеобучение,
являются: обучение в течение всей жизни, пропаганда медицинских
знаний, интерактивное обучение, обучение "без границ", непрерывное
профессиональное обучение.

Телематика в области медицинских научных исследований
предполагает целый ряд разнообразных научных работ, направленных
на решение медицинских проблем, основные из которых следующие:

- сотрудничество и взаимодействие по электронной сети отдельных
лиц и центров с целью обмена идеями,  результатами,  а также
получения доступа к ведущим специалистам , информационным и
учебным базам;

- разработка новых телематических технологий и способов их
применения ;

- экспертиза и апробирование медицинской телематики и оценка
ее эффективности применительно к отдельным лицам, обществам и
медицинским дисциплинам .

Телематика в области управления медицинскими услугами - это
использование информационно-коммуникационных технологий в
планировании, реализации, финансировании и оценке эпидемиоло-
гического надзора ,  а также качества ,  организационно-технического
уровня и эффективности оказания услуг. Сюда входит надзор и мони-
торинг определяющих состояние здравоохранения факторов, а также
управление трудовыми и производственными ресурсами.

Исполнению указанных функций уделяется надлежащее внимание
в пределах одного или во взаимодействии различных уровней меди-
цинской системы, а именно местного, регионального, государст-
венного и, в конечном идеальном варианте, глобального.

И, наконец, собственно телемедицина по определению ВОЗ  - метод
предоставления услуг по медицинскому обслуживанию там , где
расстояние является критическим фактором. Причем, предоставление
услуг осуществляется представителями всех медицинских специаль-
ностей с использованием информационно-коммуникационных
технологий после получения информации, необходимой для диагнос-
тики, лечения и профилактики заболевания.

Невозможно в ряде случаев обозначить границу между телемеди-
циной и другими функциональными направлениями медицинской
телематики. Однако важно запомнить, что телемедицина - применение
медицинской телематики, прежде всего, для задач клинической
медицины, непосредственного предоставления медицинских услуг.

Этот признак является ключевым,  сколь много не предлагалось бы
определений и толкований термина  "телемедицина". Телемеди-
цинские технологии находят широкое применение в различных
областях клинической медицины. В тоже время существуют следую-
щие исторически сложившиеся и имеющие свои технологические
особенности направления использования телемедицины в практи-
ческой деятельности врача .

Телемедицинские консультации
Это наиболее известный и наиболее распространенный телемеди-

цинский сервис. Объектом телемедицинской консультации может
являться клинический случай конкретного пациента либо отдельные
данные клинического обследования. В частности, в наше время
широко практикуется консультирование данных радиологического
обследования.

В зависимости от особенностей консультационной поддержки в
последнее время выделяют: телеонкологию , телеофтальмологию ,
теледерматологию, телепатологию, телекардиологию, телепси-
хиатрию, телеортопедию, хирургические консультации, мониторинг
пациентов и др .

Телемедицинские системы динамического наблюдения.
Используются для наблюдения за пациентами , страдающими

хроническими заболеваниями, а также в условиях стационара на
дому. В некоторых странах выделено самостоятельное направление,
получившее название "Домашняя телемедицина". Эти же технологии
могут применяться для контроля состояния здоровья персонала на
опасных в экологическом плане промышленных объектах (атомные
электростанции, химические предприятия и т.п.).

Телемедицина ургентных состояний, чрезвычайных ситуаций и
катастроф (ургентная телемедицина)

К данному направлению относится внедрение телемедицины в
практику оказания неотложной медицинской помощи и обеспечения
выживания в экстремальных условиях, а также применение телеме-
дицинских технологий при ликвидации последствий техногенных ,
природных катастроф и оказании помощи жертвам боевых действий
и террористических актов .

Телехирургия и дистанционное обследование
Существенным в этом направлении является активное воздействие

на организм пациента специалиста , находящегося на расстоянии.
Развивается в настоящее время в двух направлениях: дистанционное
управление медицинской аппаратурой в интерактивном режиме во
время диагностических манипуляций и дистанционное проведение
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лечебных воздействий, хирургических операций на основе использо-
вания дистанционно управляемой робототехники.

Телеобучение (телеобразование)
Во-первых, телеобучение подразумевает внедрение телемедицинских

методов обучения в непрерывную систему подготовки медицинских
кадров (теленаставничество). Особенностью направления является
внедрение телемедицинских систем тестирующего контроля и сертифи-
кации, а также внедрение методов направляемой деятельности обуча-
емого во время проведения медицинских манипуляций.

Во-вторых, активно развивается во многих странах в последние годы
"телепросвещение" пациентов. Считается, что пациент должен получать
в доступной для него форме всю информацию, связанную с его
заболеванием, особенностями проведения диагностических процедур и
лечебных мероприятий (хирургических, в первую очередь), образе жизни
при данном заболевании, знать мнение по всем вышеперечисленным
вопросам своих собратьев по несчастью. Для этого используется весь
арсенал современных информационных технологий. Другое направление
в телепросвещении - доврачебное обследование и рекомендации по
использованию средств, которые принято называть "домашней
аптечкой", реализуется через различные информационные киоски,
создаваемые для самостоятельной работы пациента.

Военная телемедицина
Применение телемедицинских технологий при обеспечении прове-

дения военных операций. Подготовка и оснащение современного сол-
дата обходятся государству очень дорого, поэтому потери рассматри-
ваются еще и с экономической точки зрения, что является причиной
активного развития этого направления в ряде стран .

Космическая телемедицина
Космические технологии, адаптированные для нужд клинической

медицины, существенно обогатились не только опытом "земных"
медиков , но и современными достижениями информатики. Поэтому
в настоящее время появились предпосылки повторного вхождения
телемедицины, но уже в новом качестве, в систему медицинского
обеспечения космических полетов. Ведутся работы по созданию
системы телемедицинского сопровождения пилотируемых полетов
Международной Космической Станции . Рассматриваются проекты
обеспечения полета к Марсу и другие перспективные направления .

УДК 616.6:371.687(07)
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ У ВИКЛАДАННІ УРОЛОГІЇ

Сухомлин С.А.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Головним завданням вищої медичної школи залишається підго-
товка кваліфікованих фахівців з медицини. Стрімкий розвиток медич-
ної науки, і урології особисто, призводить до впровадження в лікарсь-
ку практику великої кількості високотехнологічних і ефективних
методів діагностики та лікування, кількість яких постійно збіль-
шується. Великий обсяг інформації , необхідний для засвоєння
майбутнім лікарем, потребує пошуку нових, більш досконалих методів
навчання .

Урологічна клініка Української медичної стоматологічної академії
більше 10 років має сучасну ендоскопічну операційну, обладнану
ендотелекамерою та професійним відеомагнітофоном, в якій виконується
практично увесь спектр існуючих на теперішній час ендоскопічних
операцій та маніпуляцій на органах сечостатевої системи; працівниками
клініки накопичений великий досвід, необхідний майбутнім лікарям-
урологам і цікавий лікарям інших спеціальностей. Для поліпшення
учбового процесу на кафедрі створене кабельне телебачення, завдяки
чому можливе спостереження за виконанням ендоскопічних операцій
в режимі реального часу. Крім того, створена тематична колекція
відеофільмів, на яких записані найбільш важливі та цікаві епізоди
виконаних операцій. Перегляд відеофільмів, безпосереднє спостереження
за роботою в операційній систематично застосується при проведенні
занять зі студентами, лікарями-інтернами.

Наш тривалий досвід застосування такої форми навчання дозволяє
зробити висновок , що можливість безпосередньо спостерігати за
виконанням фахівцями сучасних оперативних втручань значно під-
вищує зацікавленість студентів до занять , поліпшує сприяння та
рівень засвоєння навчального матеріалу.

Сухомлин С.А.



155

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVI Випуск XVI154

УДК  61:[654.1+004]:614.8
РОЛЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

Беленький С.А., Рыжов А.А., Перцов В.И., Миренков К.В. ,
Ивахненко Д.С .

Запорожский государственный медицинский университет
В 1995 году Всемирная организация здравоохранения и Междуна-

родный союз по электросвязи подписали "Меморандум о взаимопо-
нимании", согласно которому две организации объединили свои
усилия в области информационных технологий и коммуникаций.

В настоящее время развитие телемедицины в мире происходит в
многочисленных направлениях. К одной из наиболее актуальных
областей применения телемедицинских технологий в наши дни
следует отнести медицину чрезвычайных ситуаций, так как в силу
объективных обстоятельств телемедицина приобретает особое значе-
ние именно в ситуациях, связанных с техногенными и природными
катастрофами, стихийными бедствиями, неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией, военными конфликтами и террористическими
акта ми .

Специфика медицины чрезвычайных ситуаций такова, что во многих
случаях решение о выборе наиболее эффективного и адекватного
ситуации медицинского мероприятия, как и организация его реали-
зации, должно быть принято в короткий промежуток времени, исчис-
ляемый часами и даже минутами. Кроме того, в случае возникновения
крупных очагов поражения с массовыми санитарными потерями, всегда
имеет место как количественное (прежде всего!), так и качественное
несоответствие сил и средств медицинской службы, оказывающей
медицинскую помощь непосредственно в очагах, количеству
нуждающихся в помощи пострадавших, явный дефицит времени и
другие усложняющие работу спасателей факторы. Зачастую, экстренную
помощь в очагах будет оказывать средний медицинский персонал ,
которому, безусловно, требуется консультация. Да и у врачей,
работающих там, нередко возникает необходимость срочного проведения
консультации с более квалифицированным специалистом или
специалистом другого профиля в реальном масштабе времени. Ведь в
большинстве случаев будет необходимым срочное проведение непосредст-
венно в очагах дифференциальной диагностики инфекционных
заболеваний, поражений сильнодействующими токсическими соеди-
нениями, определение ведущего синдрома при политравмах, сочетанных

и комбинированных поражениях, характера и степени термических травм
и т.п. Оперативные квалифицированные консультации, которые,
благодаря телемедицине, смогут своевременно получить медицинские
работники, находящиеся в экстремальных условиях, помогут им спасти
многие человеческие жизни.

Телемедицина оптимизирует также решение таких первостепенных
в плане ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и непос-
редственно связанных с оказанием медицинской помощи "сопутст-
вующих" проблем, как сортировка пострадавших , определение
порядка эвакуации, проведение санитарной обработки, организация
противоэпидемических мероприятий и т.д.

Значительную роль телемедицина играет и в оптимизации управ-
ления организацией медицинского обеспечения населения в условиях
чрезвычайных ситуаций, когда в процессе оказания медицинской
помощи и эвакуации пострадавших участвует большое число
специалистов, а зачастую, и учреждений. Наиболее рельефно эта
необходимость проявляется в условиях массовых санитарных потерь,
когда число нуждающихся в медицинской помощи значительно
превышает возможности медицинских учреждений данного региона .
При оказании услуг больным , находящимся в критическом состо-
янии, необходимо принимать единственное и верное решение о
лечении в кратчайшие сроки. Независимо от профиля больного, в
принятии решения должны участвовать специалисты различных
направлений медицины. Именно поэтому должен быть обеспечен
оперативный доступ к базе данных , содержащей информацию о
пациенте и методах оказания экстренной помощи.

В случае чрезвычайной ситуации требуется быстрое и существенное
изменение управления деятельностью и алгоритма повседневной
работы лечебно-диагностических и медико-профилактических
учреждений. Эта задача может быть успешно решена только при
использовании современных информационных технологий, обеспечи-
вающих высокую скорость адаптации существующей системы к
изменившимся условиям работы . Кроме того, необходимо провести
сложную организационную работу по координации деятельности
местных и привлеченных учреждений как медицинского профиля ,
так и системы обеспечения жизнедеятельности в условиях чрезвы-
чайных ситуаций в целом .

Актуальность телемедицины в условиях чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени обусловлена социально-экономическими
причинами. Сюда следует отнести, прежде всего, достаточно
равномерное территориальное распределение потенциальных потреби-

Беленький С.А., Рыжов А.А., Перцов В.И., Миренков К.В., Ивахненко Д.С.
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телей медицинских услуг, с одной стороны, и неравномерность в
распределении квалифицированного персонала и медицинских
учреждений, оснащенных современным оборудованием , которые
сегодня сосредоточены, как правило, в крупных административных
центрах , с другой стороны.

Эффективность использования всеми организациями средств
коммуникаций и новых информационных технологий была наглядно
продемонстрирована при ликвидации последствий землетрясения в
Армении (1988 г.), взрыва нефтепровода в Башкирии (1989 г.),
террористического акта в Беслане (2004 г.). Благодаря созданию общей
координационной службы сетевого типа , результативность действий
многочисленных участников оказания помощи возросла более , чем
на порядок.

Все вышесказанное способствует внедрению достижений коммуни-
кационных технологий в организацию оказания экстренной меди-
цинской помощи при чрезвычайных ситуациях .

УДК 61:[654.1+004]:616.5
ВИДЫ ТЕЛЕДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Дудченко М.О. , Литвиненко Б.В., Есаулов М.О.
Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава

Основными видами теледерматологических консультаций явля-
ются консультации в отложенном времени (store-and-forward) и
консультации в реальном времени (real-time). Методы телемедицины,
и теледерматологии в частности, все чаще используются врачами
для консультирования больных со спорными диагнозами в случаях ,
когда вопросы расстояния и времени являются определяющими.

Несмотря на то, что теледерматология является одной из самых
развитых отраслей телемедицины , некоторые проблемы все еще
остаются нерешенными и требуют детального изучения. Такие
критерии проведения теледерматологической консультации как
клиническая достоверность , диагностическая точность , удовлетво-
рение пациента оказанной услугой и удовлетворение врача уровнем
проведенной консультации были целью нашего исследования.

Каждый вид консультации оперирует с визуальной и анамнести-
ческой информацией. Для телеконсультации в отложенном времени
используются цифровые фотографии, которые сопровождаются анам-
нестическими и клиническими данными. Дерматолог-консультант
обычно просматривает полученную информацию через некоторое
определенное время - от нескольких часов до нескольких дней. Ответ

консультанта также может быть просмотрен лечащим врачом в удобное
для него время. Таким образом, врачи-дерматологи и пациент не
взаимодействуют между собой напрямую, так как отделены
расстоянием и временем . Базовое оборудование для отложенных
консультаций достаточно недорогое и включает персональный ком-
пьютер, цифровую камеру и телекоммуникационный канал, к
которому не предъявляются серьезные требования, в большинстве
случаев достаточной является коммутируемая телефонная линия.

Консультации в реальном времени являются, по сути, видеокон-
ференциями. Пациент, дерматолог-консультант, и, в большинстве
случаев, лечащий врач взаимодействуют между собой непосредственно
в реальном времени, используя оборудование для видеоконференций.
В данном случае пациент и дерматолог-консультант разделены
расстоянием, но не временем. Врач непосредственно задает вопросы
пациенту, точно так же, как и при обычной консультации. По
сравнению с консультациями в отложенном времени, оборудование
для консультаций в реальном времени гораздо более дорогостоящее
и необходим качественный телекоммуникационный канал .

Клиническая достоверность или взаимное согласие является
важным критерием проведенной консультации. Если оба консуль-
танта обоюдно пришли к единому диагнозу, значит, такой диагноз
можно считать достоверным. Данный показатель варьировал в преде-
лах  41-95% по данным нескольких исследований. Диагностическая
точность   отображает, оказался ли окончательный диагноз правиль-
ным или нет. В некоторых случаях консультанты приходили к
обоюдному согласию, но в результате дополнительного обследования
оказывалось, что обоюдный диагноз был неточен. По нашим данным,
в  60-70% консультаций при взаимном согласии консультантов
диагноз был точен. Пациенты в большинстве случаев  (78%) были
удовлетворены полученной консультацией. Некоторые пациенты
высказывали неудовлетворение отсутствием непосредственного
контакта с консультирующим врачом , некоторые высказывали
недоверие к данному виду консультаций. Врачи-консультанты в целом
были удовлетворены проведенной консультацией. В некоторых
случаях врачи отмечали неудовлетворительное качество изображений,
низкое качество телекоммуникационного канала , что привносило
значительный дискомфорт.

Таким образом, мы считаем, что теледерматология имеет  большой
потенциал для развития как одна из ведущих отраслей телемедицины.
Многие аспекты проведения консультаций еще должны быть детально
изучены. В условиях Украины телеконсультации в реальном времени
пока еще в большинстве случаев невозможны из-за низкого качества

Дудченко М.О.,  Литвиненко Б.В.,  Есаулов М.О.
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телекоммуникационных линий, в тоже время консультации в
отложенном времени могут быть широко внедрены в практику
дерматологических клиник.

УДК 615.07:616-053.2]:681.3
ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
Иванько О.Г. , Врублевская С.В. , Пащенко И.В. , Пидкова В.Я.

Запорожский государственный медицинский университет

Правильное,  соответствующее  положениям доказательной меди-
цины, планирование научного исследования является основой объек-
тивности полученных результатов. Трудности планирования представ-
ляют плацебо-неконтролируемые исследования, традиционно
применяемые в педиатрии, когда по этическим соображениям даже
на короткий срок недопустимо промедление с началом лечения.

Приводим план организации исследования эффективности анти-
биотика кларитромицина в двух лекарственных формах при остром
стрептококковом фарингите у детей. Особенностью исследования
является повторная оценка критериев исключения на старте исследо-
вания и после верификации диагноза через 5 дней, в течение которых
все больные получают стандартную антибактериальную терапию
первого ряда . Полученная когорта больных , отвечающая критериям
включения, в последующем проходит процедуру фиксированной
рандомизации по одному случайному признаку (в нашем примере по
первой  букве фамилии пациента). Результатом рандомизации служит
формирование опытных групп сравнения и контрольной группы .

В качестве критериев комплайенса между врачом и пациентом
при проведении лечения   мы рекомендуем использовать показатель
завершенности рекомендуемого лечения по  количество возвращенных
неиспользованных капсул антибиотика .

Приводим блок - схему организации постмаркетинговых клини-
ческих испытаний различных форм кларитромицина при остром
стрептококковом фарингите у детей с оценкой клинической эффектив-
ности проведенного лечения и "комплаенсности" взаимоотношения
между врачом-пациентом .

Примечания :
*ASL-O - антистрептолизин О
**R  - рандомизация.

Иванько О.Г., Врублевская С.В., Пащенко И.В., Пидкова В.Я.
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УДК 378.147:681.3:002.513.5]:616-006
РОЛЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОДГОТОВКИ

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Мельник И.В. , Рыжов А.А. , Беленький С.А. , Авраменко Н.А.

Запорожский государственный медицинский университет
В настоящее время в результате интенсивного внедрения совре-

менных компьютерных систем и цифровых каналов связи в мире
постепенно складывается единое информационное пространство.

Конечно же,  информатика ,  как отрасль науки,  изучающая
структуру и общие свойства научной информации, наиболее эффек-
тивные и рациональные способы ее поиска (сбора), хранения,
преобразования, распространения и использования в различных
сферах человеческой деятельности, не могла обойти своим влиянием
и современную медицину.

Медицинская телематика в настоящее время является одним из
ключевых научно-практических направлений прорыва медицины на
качественно новые рубежи. Всемирная организация здравоохранения
на международных консультациях по телемедицине подчеркнула
важность осознания этого нового исторического этапа развития
современной мировой медицины. Телемедицина, в конечном итоге,
по своей сути не может ограничиваться пределами одного государства.
Главной целью ее должен стать постоянный международный обмен
мировым медицинским интеллектуальным ресурсом .

В нашей стране с 2004 г. реализуется проект государственной
целевой программы "Телемедицина Украины". Проблемной
Комиссией Минздрава и АМН Украины предложена Концепция и
архитектура отраслевой медицинской компьютерной сети  "УкрМед-
Нет", важный элемент которой - это связь национального и региональ-
ных центров с интернетовскими узлами, не являющимися частью
сети Министерства здравоохранения Украины.

Одной из наиболее существенных задач телемедицины является
совершенствование системы подготовки специалистов. Использование
средств телемедицины дает возможность медицинским вузам успеш-
но развивать дистанционное обучение (особенно в части последип-
ломного образования и повышения квалификации медицинского
персонала).  Особое значение,  на наш взгляд,  этот метод имеет в
отношении подготовки и усовершенствования врачей и провизоров
из зарубежных стран .

Телемедицинский рынок в мире находится сегодня в стадии
становления. США, Япония и развитые западноевропейские страны
пока еще не готовы к широкой "телемедицинской" экспансии в

Африку, Азию и Латинскую Америку, т.к. целый ряд обстоятельств
(правовые, административные проблемы, различия в сути самих
систем оказания медицинской помощи и подготовки специалистов)
зачастую сдерживают разработку и внедрение в них именно тех форм
телемедицины, которые необходимы развивающимся странам .
Здравоохранение же стран СНГ (в первую очередь, Украины, России
и Белоруссии), имеющее другую схему построения и опыт решения
задач,  более близких к проблемам развивающихся стран,  может
предложить им решения, адаптированные к их ситуации.

Важным фактором является и то, что, начиная с середины ХХ ст.,
десятки тысяч врачей и провизоров из развивающихся стран прошли
обучение в советских и постсоветских (в т.ч. и украинских) медицинских
вузах. Многие представители этой огромной "русскоговорящей"
аудитории сегодня являются ведущими специалистами в своих
государствах, занимающими ключевые позиции в здравоохранении,
вплоть до постов министров. Они, безусловно, заинтересованы в
консультациях своих бывших учителей и готовы платить за это.

Внедрение прогрессивных методов телемедицины в образова-
тельный процесс придает ему качественно новое содержание, так
как проблема информационной изолированности медицинских
специалистов решается более рентабельным , экономически выгодным
и, вместе с тем, очень эффективным способом . Это предоставляет
немыслимые ранее возможности повсеместного анализа и использо-
вания уникального накопленного опыта мировой медицины и
дальнейшего развития медицинской науки и практики.

УДК 616.127-005.8-07:616-036.88-037
ФОРМАЛИЗАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ , ЛАБОРАТОРНЫХ И

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
Сыволап В.Д ., Бондаренко А.П .

Запорожский государственный медицинский университет
С целью разработки алгоритмов прогнозирования летальных

исходов проведена формализация клинических , лабораторных и
инструментальных параметров у больных инфарктом миокарда. Всего
формализовано 215 признаков, разделенных на  2 группы. Первую
группу составили 47 логических признаков, наличие которых у
пациента оценивалось как "1", отсутствие - как "0". Среди них -
признаки описания клинического течения заболевания на догоспи-
тальном и госпитальном этапах . Вторую группу составили 168

Мельник И.В., Рыжов А.А., Беленький С.А., Авраменко Н.А. Сыволап В.Д ., Бондаренко А.П.
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признаков, для которых учитывалось значение параметра измерения.
В основном, это были параметры антропометрии, инструментальных
и лабораторных исследований. В случае отсутствия измерения по
какому-то из признаков у пациента , ему присваивалось значение
#НЕТ ДАННЫХ, которое пропускалось при обработке. Проведенная
таким образом процедура стала основой формализованной истории
болезни включенных в исследование больных инфарктом миокарда .

Проведенный статистический анализ 830 историй болезней по 215
формализованным признакам позволил составить алгоритмы прогно-
зирования летальных исходов на госпитальном этапе инфаркта
миокарда . Специфичность линейной модели составила  0,63, а
чувствительность - 0,93.

УДК-617.7-074:616.523
ОБГРУНТУВАННЯ  АЛГОРИТМУ ОБСТЕЖЕННЯ  ХВОРИХ ІЗ

ГЕРПЕТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ  ОКА
Дубинська Г.М., Козюк П.М. , Ізюмська О.М., Єсіпов А.В.,

Коваль Т.І., Полторапавлов В.А., Лимаренко Н.П., Баштан Н.З.,
Богініч Л.Ф. , Минак О.М.

Українська медична стоматологічна академія , м . Полтава
Ураження структур ока герпесвірусними інфекціями частіше

пов'язане з  вірусом простого герпесу 1 типу (ВПГ 1), цитомега-
ловірусом (ЦМВ) та вірусом Варіцелла Зостер  (ВВЗ). Герпесвірусні
ураження ока характеризуються тривалим перебігом, часто рециди-
вують, перебігають тяжче у хворих з ознаками імунодефіциту, при
генералізованих формах можуть супроводжуватися ураженням шкіри,
слизових оболонок та внутрішніх органів, що потребує комплексного
підходу до діагностики та лікування. Між тим, в сучасних умовах
герпетичні ураження ока сприймаються лікарями як виключно
офтальмологічна проблема, що призводить до недооцінювання стану
хворого, особливо на фоні вторинного  імунодефициту.

 Мета нашого дослідження - обгрунтувати алгоритм обстеження
хворих з герпесвірусними ураженнями структур ока для впровад-
ження його в діяльність сімейного лікаря .

Алгоритм обстеження розроблявся на основі власних спостережень,
а також даних літератури .

Першим етапом в алгоритмі обстеження хворих є огляд офталь-
молога з використанням загальноприйнятих інструментальних
методів ,  електрофізіологічних,  ангіографічних досліджень з метою
встановлення клінічного офтальмологічного діагнозу. Важливе

значення при цьому має чітке визначення клінічної форми, що дозволяє
припустити можливий етіологічний фактор інфекційного генезу. Так,
при інфікуванні ВПГ 1 переважно діагностуються  блефарити,
кон'юнктивіти, кератити, епітеліальний та стромальний увеїти,
ретиніти; при ураженні ЦМВ - увеїти, ретиніти, хоріоретиніти,
кон'юнктивіти; ВВЗ - кератоувеїти, кон'юнктивіти, поверхневний і
стромальний кератити.

На другому етапі хворому проводиться комплексне загальноклі -
нічне обстеження сімейним лікарем з метою виявлення можливих
уражень герпетичними вірусами інших органів-мішеней а також
встановлення супутньої патології шлунково-кишкового тракту, нерво-
вої, сечовивідної, ендокринної, імунної та інших систем. При ознаках
генералізованих форм герпетичних інфекцій обов'язково призна -
чається консультація лікаря-інфекціоніста , імунолога, за необхідності
- інших спеціалістів згідно діагностованої патології.

На третьому етапі використовуються специфічні методи діагнос-
тики, які дозволяють встановити етіологічний чинник захворювання,
що є вкрай важливим для призначення адекватної етіотропної терапії.
В сучасних умовах доступними для широкого впровадження в
лікарську практику є імуноферментний аналіз для виявлення вірус-
специфічних антитіл класів Ig  M  і Ig  G  у сироватці крові,  а також
визначення ДНК ВПГ 1, ЦМВ, ВВЗ в сльозній рідині , змивах ока ,
рідині передньої камери ока , слині та крові методом ПЛР.

Таким чином , герпетичні ураження ока в сучасних умовах є
актуальною проблемою і потребують уваги сімейних лікарів, врахо-
вуючи тривалий рецидивуючий перебіг , тяжкі ускладнення з мож-
ливим розвитком сліпоти. Впровадження даного алгоритму, який
передбачає комплексний підхід з оцінкою уражень очей, соматичного
та імунного статусів пацієнта, дозволить сімейним лікарям своєчасно
проводити верифікацію діагнозу та призначати адекватне лікування.

УДК: 61:681.3:616.127-005.4-07-084.002.5/6
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

МОНІТОРИНГУ  ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
Лисенко Г.І ., Мінцер В.О.

Київська медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика МОЗ України

Резюме. В статті розглядаються основні проблеми, пов'язані з первинною
профілактикою ішемічної хвороби серця. Запропонований новий інформаційний підхід
до створення клінічної карти моніторингу стану пацієнта з факторами ризику ІХС ,

Дубинська Г.М., Козюк П.М ., Ізюмська О.М ., Єсіпов А.В. та ін . Лисенко Г.І ., Мінцер В.О.
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що дозволить в подальшому об'єктивізувати динамічну структуру здоров'я
населення та дасть змогу  ввести в практику профілактичні та оздоровчі
рекомендації з оптимізації способу життя та застосування кардіопротективних
засобів. Раннє виявлення факторів ризику виникнення ІХС, проведення серед
населення профілактичної роботи   сприятимуть збільшенню тривалості життя
та працездатності населення.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця,  кардіопротектори,  профілактика ,
інформаційний підхід,  карта моніторингу стану пацієнта.

Вступ
Ішемічна хвороба серця (ІХС) розповсюджена у всьому світі ,

особливо в індустріально розвинених країнах . За даними ВООЗ,
частота ІХС коливається в межах 0,5 - 1,5%. Показники захворюва-
ності від ІХС за останні 10  років мають тенденцію до зростання,  і у
1993 році вони досягли 815 на 100 тис. населення.

Смертність від ІХС коливається від 103 на 100 тис. населення у
Японії до 1000 і більше в ряді європейських країн. В Україні в 2004 р.
смертність від ІХС складала 145. Серед усіх випадків смерті населення
на долю серцево-судинних захворювань в різних країнах припадає
55 - 64% [1]. У  2001 р. від хвороб серця і судин померло 1,2 млн.
чоловік. До 30% пацієнтів стають інвалідами.

В структурі смертності від захворювань системи кровообігу друге
місце займає  ІХС. При цьому захворюванні смертність досягає 33,7%.

Аналіз динаміки серцево-судинних захворювань за останні 20 років
вказує на неухильне підвищення долі летальності від них в загальній
структурі смертності. Незважаючи на те, що фактори розвитку ризику
цієї патологій сьогодні вивчені достатньо, частота розвитку коронарної
хвороби серця залишається відносно високою.

Постановка задачі дослідження
Застосування цілого ряду препаратів покращує перебіг захворюван-

ня у хворих з ІХС. Однак подібна терапія повністю не попереджує
розвиток таких ускладнень, як аритмії, серцева недостатність, гострий
інфаркт міокарда та гостра коронарна смерть. Саме тому, незважаючи
на покращення якості життя хворих , смертність в результаті ІХС
залишається  ще високою.

Широке розповсюдження  ІХС та її роль у розвитку серцево-судин-
них ускладнень визначають актуальність проведення своєчасної
профілактики. Раннє виявлення факторів ризику виникнення ІХС,
проведення серед населення профілактичної роботи є одним з фак-
торів, що сприяють збільшенню тривалості життя та працездатності
населення .

Зрозуміло, профілактичний підхід є найбільш дешевим та ефектив-
ним , однак це тривалий і більш важкий для виконання шлях з боку

пацієнта .  Зауважимо,  що на профілактичну діяльність українські
терапевти, кардіологи та сімейні лікарі витрачають біля 5% робочого,
часу тоді як  у США - 30-40%.

В задачах профілактики великий інтерес сьогодні становить
питання кардіопротекції. Останнім часом з'явились численні експери-
ментальні та клінічні роботи,  які доводять доцільність фармаколо-
гічного захисту міокарда при різних патологічних станах. Ефективне
їх застосування і з метою профілактики розвитку серцево-судинних
захворювань.

Кардіопротектори - це засоби, що оптимізують роботу і функцію
серця як у нормальних фізіологічних умовах , так і в умовах патології,
а також попереджують дію чинників екзогенного і ендогенного
характеру .

Виходячи з визначення, можна виділити дві групи лікарських
препаратів із кардіопротекторним ефектом:  прямої дії  (зменшують
вплив екзо- і ендогенних чинників безпосередньо на кардіоміоцити в
нормі і патології серцевого м'яза) і непрямі (зменшують навантаження
на серцевий м'яз, впливаючи на інші органи і системи).

Таким чином, медикаментозні засоби, яким властивий кардіо-
протекторний ефект, повинні впливати на :

1) клітинний метаболізм;
2) іонний гомеостаз;
3) структуру і функцію мембран, перешкоджаючи розвиток необо-

ротнього їх ушкодження і реперфузії .
Спочатку увага акцентувалася на мембранопротекторах - препара-

тах, що здійснюють протекцію однієї ланки  - мембрани. Разом з
тим , у 80-90х роках з виникненням препарату триметазидіна
(предуктала) все частіше почали застосовувати спочатку
цитопротекцію , а потім й кардіопротекцію [2,3].

Та все ж, до останнього часу не розроблена єдина класифікація
кардіопротекторів, не обгрунтовані концептуальні основи співставного
аналізу їх дії , не оптимізовані  шляхи пошуку нових препаратів . З
цією метою проведене диференціювання кардіопротекторних ефектів
метаболітних препаратів .

Отже, аналіз даних літератури та результати експериментальних
досліджень свідчать про доцільність включення в комплексну терапію
ішемічної хвороби серця і серцевої недостатності препаратів, що мають
кардіопротекторний ефект.

Говорячи про сучасну профілактику ІХС , не можна обійти
стороною роль генетичних факторів . Традиційно в патогенезі ІХС
розглядалися процеси атеросклерозу.
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Значення генетичних факторів для розвитку атеросклерозу вивчало
багато дослідників. Накопичено значну кількість фактів, які свідчать
про те, що члени однієї родини мають подібні атерогенні зсуви ліпідного
обміну. Це дозволяє припустити підвищену у процентному відношенні
захворюваність на атеросклероз у порівнянні з контрольною групою
хворих (не мають родинного зв'язку).  Ці дані найбільш характерні до
певного віку - 30-35 років, після чого генетичні фактори поступаються
факторам впливу зовнішнього середовища і ця закономірність
виявляється не так чітко. Більш того, незважаючи на окремі випадки,
коли атеросклероз розвивається в молодому віці , в цілому генетичні
фактори не претендують на роль ані головних, ані первинних
етіологічних факторів, а тільки на роль провокуючих факторів, що
зумовлюють розвиток захворювання.

Останнім часом накопичується все більше даних про роль
генетичної схильності у розвитку ремоделювання серцево-судинної
системи. Серед генів , структурний поліморфізм яких дискутується
як фактор розвитку гіпертрофії міокарда та судинної стінки,  на
першому місті стоять гени білків ренін-ангіотензинової системи ,
альдостерон-сінтази та гени інших факторів росту та регуляторних
пептидів, що беруть участь у передачі гипертрофічних стимулів. Як
відомо, під терміном  "ремоделювання" розуміють весь комплекс змін,
що виникають на різних рівнях - від макроскопічного до біохімічного.

Характер ремоделювання міокарду в певній мірі генетично
детермінований. Так, в популяційному дослідженні , проведеному у
Німеччині на  2293 об'єктах, серед 319 пар сіблінгів було виявлено,
що є чітка генетична схильність до концентричної гіпертрофії та
концентричного ремоделювання.

 Принципова можливість наслідування гіпертрофії міокарда
очевидна з того факту, що є цілий ряд генетичних синдромів ,
асоційованих з гіпертрофією лівого шлуночка. Без сумнівів, першою
в переліку спадкових гіпертрофій стоїть сімейна гіпертрофічна
кардіоміопатія  [5,6].

Можна зробити висновок, що проведені в світі дослідження стосовно
молекулярно-генетичних засад ремоделювання серця скоріше поставили
безліч питань, ніж сформулювали певну концепцію. Більшість фахівців
вважають, що суттєва варіабельність розповсюдження генотипів,
полігенність наслідування та вплив на фенотипічні прояви інших
факторів, що вивчаються, ставлять під сумнів висновки, що отримані
на невеликих вибірках. Це обумовлює необхідність проведення більш
масштабних досліджень, в першу чергу, багатоцентрових.

Таким чином , остаточні висновки можна зробити лише після

проведення великих , по можливості багатоцентрових досліджень , в
тому числі у маловивчених популяціях, з метою отримання достовір-
ної інформації. Подібна мета може бути вирішена шляхом об'єднання
зусиль спеціалістів різних центрів та поглибленої роботи над дизайном
дослідження, що дозволяє поєднати різні вибірки. Однак для
вирішення цієї задачі необхідно уніфікувати первинну документацію,
створити єдине інформаційне поле .

Інформаційний підхід . Пропонується карта моніторингу стану
пацієнта, який має фактори ризику ІХС. Вона складається з 12 блоків,
які відображують скарги пацієнта , сімейний анамнез , об'єктивне
обстеження, палить чи не палить обстежений, його вагу, рівень
фізичного навантаження, дані лабораторних та інструментальних
методів дослідження:  біохімічного,  ЕКГ,  ЕХО КГ (у спокої)
манжеточної проби, холтерівського дослідження,  а також показники
варіабельності ритму серця.  Зміна показників відображається в
динаміці з періодичністю в  3 місяці протягом 1 року, таким чином
здійснюється моніторинг стану пацієнта .

Кожен блок має наскрізне кодування, що дозволяє полегшити
внесення інформації до комп'ютера . Для забезпечення єдиної
інтерпретації кожен показник має уніфіковані градації.  Наприклад:

В карту внесені відомі фактори ризику ІХС. В той же час зроблена
спроба проаналізувати нові показники.  В табл.1 наведені характе-
ристики варіаційної пульсометрії,  але ж математичний аналіз
здійснюється таким чином, щоб забезпечити вивчення показників
розбіжностей другого порядку.

Таблиця 1
Показники варіабельності ритму серця
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Таблиця 2
Реєстрація даних ЕКГ

Як можна побачити в табл.1, більшість показників добре відомо,
а особливістю є вторинний аналіз дисперсії  характеристик даних
математичного аналізу ритму серця.

Аналогічний підхід запропоновано для варіанту ЕКГ (табл.2) та
біохімічних характеристик (табл.3).

Таблиця 3
Реєстрація даних  біохімічних досліджень

Висновки
Аналіз заповнених карт у різних регіонах України дозволить

отримати об'єктивізовану динамічну картину структури здоров'я
населення з факторами ризику ІХС та територіальну локалізацію.
Передбачається, що буде можливим рекомендувати профілактичні та
оздоровчі заходи на стадії, коли ще є можливим варіант повернення
основних систем організму до стану норми, та обґрунтовано планувати
в умовах обмеженості фінансових ресурсів найбільш доцільних
оздоровчих програм у конкретних регіонах (областях, районах, містах).
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Лысенко Г.И., Минцер В.О .
Киевская медицинская академия последипломного образования

им. П.Л. Шупика
Резюме. В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с  первичной

профилактикой ишемической болезни сердца. Предложено новый информационный
подход к созданию клинической карты мониторинга состояния пациента с факторами
риска ИБС, что позволит в дальнейшем объективизировать динамическую структуру
здоровья населения и предоставит возможность ввести в практику профилактические
и оздоровительные рекомендации по оптимизации способа жизни и применения
кардиопротективных средств . Раннее выявление факторов риска возникновения ИБС,
проведение среди населения профилактической работы будут способствовать увеличе-
нию продолжительности жизни и работоспособности населения.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца , кардиопротекторы, профилактика ,
информационный подход,  карта мониторинга состояния пациента.

CONCEPTUAL BASES OF INFORMATION SYSTEM OF MONITORING
ISCHEMIC HEART DISEASE

Lysenko G.I, Mintser V.O.
Kyiv Medical Academy of Post-Graduate Education named

after P.L. Shupyk
Summary. The article is dedicated to the problem of primary prevention of ischemic

heart disease (IHD). The authors offer the new informational approach to the creation of
clinical card of the patient with risk factors of IHD. This new approach will give an
opportunity to objectivize dynamical structure of health of the population and to intro-
duce into medical practice recommendations on IHD prevention with the help of life style
correction and cardioprotectors. Early detection of risk factors, prophylactic work with
the population will contribute to the life prolongation of people and their capacity for
work .

Key words: ischemic heart disease, cardioprotectors, prophylactic, informational ap-
proach, monitoring card of a condition of the patient.

УДК 61:[654.1+004
СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Грузєва Т.С.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Одним з провідних чинників сталого розвитку суспільства, пріори-

тетом соціальної політики держави є здоров'я населення . Його особ-
ливості і тенденції є основою для обгрунтування програм розвитку
охорони здоров'я, забезпечення населення якісною і доступною медич-
ною допомогою.

Зміни, які відбулися в соціально-економічному розвитку сус-
пільства, в диференціації громадян за рівнем матеріального добробуту,
суттєві зрушення в здоров'ї населення та умовах життя , викликали
необхідність комплексного підходу до вивчення відмінностей здоров'я
різних груп населення, дослідження ступеню впливу окремих
детермінант на показники здоров'я. Встановлення відмінностей у
показниках здоров'я окремих прошарків населення спрямоване на
виявлення масштабів нерівності в здоров'ї , визначення диферен-
ційованих потреб у різних видах медичного обслуговування, розрахун-
ків необхідних ресурсів і обгрунтування системи заходів щодо
досягнення рівності в охороні здоров'я, тобто створення рівних можли-
востей всім для досягнення свого повного потенціалу здоров'я та
доступної і якісної медичної допомоги.

Реалізація програмних заходів щодо досягнення рівності в охороні
здоров'я передбачає збір, розробку та аналіз інформації про результати
їх впровадження з метою оцінки ефективності та корегування
напрямів діяльності .

Метою дослідження стало наукове обгрунтування моделі соціально-
гігієнічного моніторингу здоров'я населення на основі сучасних
комп'ютерних технологій.

Для досягнення мети розроблено спеціальну програму з викорис-
танням системного підходу, яка забезпечила можливість   отримання
достатньої за обсягом достовірної інформації для поетапного вирішен-
ня усіх поставлених у роботі завдань. В основу програми покладено
вивчення здоров'я у взаємозв'язку з різноманітними   чинниками,
які його визначають, виявлення відмінностей у стані здоров'я різних
контингентів населення та потреб у медичному та медико-соціальному
обслуговуванні .

Дослідженням охоплено населення різних регіонів України певних
статево-вікових груп із застосуванням вибіркового методу дослід-

Грузєва Т.С.
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ження шляхом випадкового відбору.
Джерелами інформації стали первинна облікова документація

лікувально-профілактичних закладів, результати експертизи здоров'я
вибіркових контингентів населення та дані медико-соціологічних
досліджень,  офіційна статистична звітна інформація,  документація
санітарно-епідеміологічної служби.

Встановлені дослідженням відмінності в здоров'ї окремих груп
населення, особливості та закономірності впливу різних детермінант
на його формування стали основою для наукового обгрунтування і
розробки системи досягнення рівності в охороні здоров'я населення
в сучасних умовах стратифікації  суспільства .

У результаті виконання дослідження доведено суттєвих відмін-
ностей у здоров'ї в полярних за розміром подушового доходу групах.
Виявлено недостатнє медичне забезпечення осіб з низьким рівнем
життя, у тому числі, низьку територіальну доступність лікарської
допомоги для малозабезпечених сільських жителів, низьку фінансову
можливість придбання призначених лікарем ліків  , що вимагає
застосування механізмів підтримки вразливих прошарків населення
та введення системи пільг.

За результатами комплексного дослідження визначено сучасні
потреби дитячого та дорослого населення України в амбулаторно-
поліклінічній і стаціонарній медичній допомозі .

З метою інформаційної підтримки функціонування системи
досягнення рівності та оцінки її ефективності розроблено модель
соціально-гігієнічного моніторингу здоров'я населення з визначенням
мети,  завдань,  переліку показників,  що відстежуються,  джерел
інформації та її періодичності ,  рівнів спостереження,  програмного
забезпечення. Модель характеризується комплексністю показників
для оцінки стану здоров'я,  багатокомпонентністю взаємозв'язків з
чинниками, що визначають здоров'я, у т.ч. з якістю життя, їх поєдна-
ністю, багаторівневим спостереженням , отриманням інформації з
різних джерел , можливістю диференційованого визначення парамет-
рів здоров'я.

Обгрунтована модель соціально-гігієнічного моніторингу здоров'я
населення є системою слідкування за станом здоров'я, його відміннос-
тями і змінами у різних групах населення на основі отримання оцінки
і аналізу різнорівневої інформації за певні часові інтервали (рис.1).

Рис.1. Модель соціально-гігієнічного моніторингу стану
здоров'я населення

Головною метою моніторингу є організація на базі сучасних
інформаційних технологій державної ієрархічної системи збору,
обробки, збереження і надання інформації щодо динамічної оцінки
громадського здоров'я для прийняття обгрунтованих управлінських
рішень .



175

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVI Випуск XVI174

Основними завданнями моніторингу є виявлення тенденцій динаміки
здоров'я різних груп населення, умов та способу життя, його якості,
характеру медичного забезпечення; дослідження впливу чинників на
формування здоров'я; виявлення факторів ризику і встановлення їхньої
ролі у розвитку захворювань, визначення пріоритетів у вирішенні
медико-соціальних проблем охорони здоров'я, виявлення груп, які
вимагають проведення спеціальних заходів;           обгрунтування
цільових медико-соціальних програм , забезпечення інформаційної
підтримки законотворчої і нормотворчої діяльності органів управління
охороною здоров'я, прогнозування і обгрунтування потреб у ресурсному
забезпеченні галузі.

Моніторинг передбачає активне спостереження за станом здоров'я
груп населення, які відрізняються за соціально-економічним
статусом, умовами та способом їхнього життя, якістю та доступністю
для них медичної допомоги з аналізом і обгрунтуванням відповідних
заходів .

Система моніторингу включає вибіркові обстеження умов життя
домогосподарств з внесенням у програму дослідження питань стосовно
здоров'я різних груп населення, способу їхнього життя, доступності
медичної допомоги; державну і галузеву статистичну звітність; дані
міжнародних програм Європейського бюро ВООЗ з моніторингу
виконання політики "Здоров'я для всіх" та "EUROHIS"; вибіркові
комплексні дослідження стану здоров'я населення та факторів , що
його формують, приурочені до переписів населення.

На відміну від існуючих моделей, дана модель характеризується
комплексністю показників для оцінки стану здоров'я , багатоком-
понентністю взаємозв'язків з чинниками,  що визначають здоров'я,
у т.ч. з якістю життя, їхньою поєднаністю, багаторівневим спостере-
женням, отриманням інформації  з різних джерел , можливістю
диференційованого визначення параметрів здоров'я для різних груп
населення .

Здійснення соціально-гігієнічного моніторингу за розробленою
нами моделлю дозволить отримувати комплексну оцінку стану
популяційного здоров'я з різних методичних позицій, порівнювати
вітчизняні дані з зарубіжними,  виявляти взаємозв'язки здоров'я з
чинниками, що його формують, розраховувати прогнозні показники,
встановлювати пріоритети, визначати стратегічні цілі і проводити
програмно-цільове планування,  приймати  обгрунтовані  управлінські
рішення .

 УДК  618.1-072.1
ДИСТАНЦИОННЫЙ ТЕЛЕМАСТЕР-КЛАСС

"ОПЕРАТИВНАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ"
Жарких А.В.,  Кирилюк А.Д. ,  Шаповал Н.Л.

Запорожский государственный медицинский университет,
5-й городской клинический родильный дом

2  -  3  марта 2006г.  на базе гинекологического отделения
клинического родильного дома №5 г.Запорожья проводился
дистанционный телемастер-класс "Оперативная лапароскопия в
гинекологии" с участием сотрудников отделения эндоскопической
гинекологии областной клинической больницы №1 г.Воронежа
(Россия). Оператор - к.м.н. Гладышев В.Ю.

Мастер-класс предназначался для акушеров-гинекологов
стационаров, амбулаторий, поликлиник, консультаций.

Лапароскопические операции выполнялись в режиме "реального"
времени с прямой трансляцией в конференц-зал и на Интернет сайте
http://www.medcomplekt.com.ua, благодаря чему участники мастер-
класса наблюдали за реальным ходом операций, участвовали в их
обсуждении, имели прямой контакт с оператором . В проекте
принимали участие акушеры-гинекологи г. Запорожья и области,
Киева , Винницы, Хмельницкого, Полтавы, Днепропетровска.
Трансляция проводилась на Россию, Казахстан, Белоруссию.

Всего было проведено 5 лапароскопических операций. Больная
Ш.,29 лет, оперирована по поводу нарушенной левосторонней трубной
беременности. Произведена лапароскопическая сальпингэктомия с
учетом желания пациентки. По ходу операции продемонстрирована
возможная консервативная тактика лечения.

Больная Л., 28 лет, оперирована по поводу трубно-перитонеального
первичного бесплодия. Произведено: разъединение спаек,
неосальпингостомия справа с последующей интраоперационной
проверкой проходимости маточных труб .

Больная Г., 23 лет, оперирована по поводу серозной кисты левого
яичника. В анамнезе резекция правого яичника в связи с разрывом
фолликулярной кисты в ургентном порядке в  2001г. Произведено:
разъединение спаек, левосторонняя цистэктомия.

Больная М. , 33 лет, оперирована по поводу двухсторонних
эндометриодных кист яичников. Произведено выделение придатков,
спаек, двухсторонняя цистэктомия.

Больная Г., 50 лет, оперирована по поводу множественной миомы
тела матки. Пациентке произведена лапароскопическая ампутация

Жарких А.В., Кирилюк А.Д., Шаповал Н.Л .



177

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVI Випуск XVI176

матки с эвакуацией ее через задний кольпотомный разрез .
Все операции проведены с ассистенцией врача гинекологического

отделения роддома №5. Осложнений во время операций не было.
Особое внимание оператором обращалось на возможные

технические осложнения и пути их профилактики. Обсуждались
различные варианты хирургического лечения у данных пациентов.
Проведена периоперационная антибиотикопрофилактика введением
зинацефа по 1,5  г №3  внутривенно.  С целью профилактики
тромбоэмболических осложнений использовался фраксипарин по 0,3
мл подкожно 3 дня (пациентка с множественной миомой тела матки
получала фраксипарин в дозе 0,6 мл,  учитывая выраженное
варикозное расширение вен). Послеоперационный период велся
активно. Пациентки с первых суток начинали ходить, получали
неопиатные анальгетики (кеталонг, анальгин). Энтеральное питание
начиналось с 1-х суток. Послеоперационный период у всех пациенток
протекал без осложнений. Выписка из стационара прошла на  5-е
сутки после снятия швов .

Проведенный телемастер-класс позволил слушателям активно
участвовать в ходе операции, поддерживать прямой визуально-
звуковой контакт с оператором, тем самым повысить эффективность
обучающей программы.

Данная методика может явиться эффективной обучающей
программой для студентов, интернов и практикующих врачей.

УДК 616-001(035): 681.518.54: 539.37
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ФРАКТАЛЬНОГО

ДВИЖЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
Труфанов И.И.

Запорожская городская клиническая больница экстренной и
скорой медицинской помощи

Современное состояние медицинской науки характеризуется
развитием вычислительной диагностики. Под вычислительной
диагностикой понимается совокупность методов и средств, предназна-
ченных для изучения характеристик исследуемых органов по резуль-
татам косвенной информации о них , обрабатываемой с помощью
вычислительной техники. Обработка и интерпретация информации
в данном случае невозможна без применения современных методов
вычислительной математики и высокопроизводительных средств
вычислительной техники. Указанные факторы особенно актуальны
при изучении процессов нормального и фрактального движения

опорно-двигательной системы.
Фрактальное движение костной ткани базируется на основных

положениях теории пластической и хрупкой деформации, теории
упругости и т.д. Современной тенденцией создания методики
идентификации и экстраполяции биомеханических параметров кост-
ной ткани является её развитие в двух направлениях : 1) разработки
методики математического описания свойств костной ткани, 2)
совершенствования методики непосредственной оценки пригодности
алгоритмов экстраполяции для описания в условиях, максимально
приближенных к условиях биофизиологического существования.
Фрактальные процессы характеризуются : пределом выносливости,
усталостной долговечностью, чувствительностью к концентрации
напряжений, степенью поврежденности нагрузками, скоростями роста
трещин, длительностью периода живучести. Исследования в области
фрактальных элементов суставов, как динамических звеньев опорно-
двигательной системы, должны приводиться в следующих основных
направлениях: а) установление биомеханических критериев процессов
азрушения с учетом силовых , деформационных и энергетических
характеристик при динамических; б) исследование и описание
процессов накопления повреждений и случайных нагружений в
большом диапазоне спектра ударных нагрузок; в) получение характе-
ристик фрактального движения сустава ; г) разработка математичес-
ких методов оценки фрактального движения; д) интеграция математи-
ческих методов описания со стандартными методами обнаружения
повреждений (рентгенография, ультразвуковая дефектоскопия, МРТ
и т.д.), с целью разработки критериев достоверности научной состоя-
тельности исследований.

УДК 378.147:681.3
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ДИСТАНЦИОННОМ

ОБРАЗОВАНИИ
Краснов В.В.

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Прошедший век называют веком "информационного взрыва", под

которым понимают резкое увеличение объема и скорости обращения
информации в современном обществе. Одной из причин этого взрыва
называют всеобщее образование, которое совместно с развитием и
доступностью информационных технологий породило множество
людей, которые, в свою очередь, стали производителями и потреби-
телями как научной, так и массовой общественной информации.

Труфанов И.И. Краснов В.В.
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Бурное развитие информационных технологий не оставило в стороне
систему образования. Дистанционные подходы, виртуальные
тренажеры, компьютерный контроль знаний - вот далеко не полный
перечень "вооружений" современного педагога . Анализируя
принципы разработки электронных обучающих средств (ЭОС), можно
утверждать , что в основной своей массе они построены по тради-
ционным подходам в линейном изложении материала  - текстовый
массив со вставленными иллюстрациями  (или видеорядами) и
навигацией при помощи гипертекстовых ссылок. Большинство
существующих программных оболочек для дистанционного обра -
зования (ДО) также рассчитаны на линейные технологии предс-
тавления контента и требуют от преподавателя как минимум владения
навыками работы с текстовыми редакторами.

По различным данным, в Украине насчитывается около 1000
ВУЗов различной степени аккредитации. Каждый из ВУЗов выпол-
няет требования государственной программы обучения и каждый из
них в той или иной мере заявляет о необходимости организации
учебного процесса при помощи дистанционных технологий. В связи
с доступностью специального инструментария и простотой линейного
представления контента , можно ожидать, что все преподаватели в
каждом из упомянутой тысячи ВУЗов могут стать разработчиками
педагогического информационного продукта .

Т.о. простота линейного представления материала для ДО и
массовая в том потребность могут привести к проблеме , которую
можно описать при помощи следующего гиперболизиро-ванного
примера .  На начальных курсах в ВУЗах государственными
стандартами регламентировано преподавание математической
дисциплины. При обособленности вузов можно предположить, что
курс для ДО, по теме "основы математического анализа" будет
разработан на территории Украины как минимум 1000 раз. При этом
каждый из преподавателей проделает одну и туже процедуру: соберет
максимальное количество информации (как правило из одних и тех
же источников), проанализирует и проведет компиляцию материала ,
загрузит материал в программную оболочку и станет поддерживать
разработанный курс на сервере. Учебные модули будут отличаться
только стилем изложения, который будет отражать индивидуальные
творческие особенности составителей .

Однако для того, чтобы разработать качественный электронный
учебный продукт необходимо приложить значительные усилия  (и не
одного преподавателя, а целой группы профессионалов). По оценкам
экспертов, затраты на подготовку материалов одного часа обучения

составляют около 10 тыс. долларов и от 35 до 500 часов работы
одного преподавателя. При невозможности ВУЗа обеспечить подобную
поддержку можно ожидать, что учебные разработки будут представ-
лять собой низкокачественный продукт на базе формального подхода
к выполнению.

Таким образом , при определенном стечении обстоятельств можно
предположить одно-временное появление на рынке ЭОС тысяч
учебных модулей по одной и той же теме. Достаточно значительная
часть этих ЭОС на поверку может оказаться с достаточно низким
уровнем эффективности, а энергии и ресурсов на их создание будет
потрачено очень много. Возможно ли урегулировать данную
проблему?

Ограничивать творчество преподавателей и поступать традицион-
ным способом - допускать к обращению только сертифицированный
на уровне министерства ЭОС нецелесообразно. Тем более по европейс-
ким канонам вопрос "как учить" остается прерогативой собственно
учебного заведения.

С другой стороны, возникновение ЭОС диктуется современной
необходимостью. При этом ни один учебник полностью не заменит
преподавателя, но он вполне в состоянии снять с него большую часть
рутинной работы по передаче достаточно хорошо формализованных зна-
ний, оставив ему функции управления, координации деятельности
учащихся при работе с ЭОС, и, наконец, творческую часть по анализу
затруднений в каждом индивидуальном случае, коррекции возникающих
проблем, обучению применения полученных знаний на практике,
выработке у каждого учащегося требуемых компетенций.

При анализе представленной проблемы вполне логично возникает
вопрос об объединении усилий различных ВУЗов и специалистов
предметных областей в создании эффективной системы управления
единым информационным образовательным пространством с
подсистемой по координации работ в создании ЭОС.

При анализе построения структуры ЭОС можно оперировать таким
понятием как "модуль". Под модулем обычно понимают логически
завершенную целостную организационно-содержательную единицу
учебной деятельности, помогающей обучающемуся достичь строго
определенных целей [1]. Цель модуля как структурной единицы
рабочей программы дисциплины состоит в создании условий для
усвоения студентами научных знаний, умений и навыков, а также
формировании профессиональных и личностных качеств, необ-
ходимых для будущей работы.

В рамках ЭОС каждый модуль имеет параметры входа и выхода.
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Над разработкой каждого модуля может работать коллектив авторов ,
или это может быть индивидуальная творческая работа. Для того,
чтобы из модулей, как из кирпичиков , можно было построить
"здание" (хотя,  в данном случае более уместна аналогия puzzle)
учебной темы, а в последующем и всей дисциплины, каждый модуль
должен иметь уникальные атрибуты  (характеристики), или, иными
словами, собственный паспорт. В подобном паспорте должны быть
отражены требования к ЗУН обучаемого на входе , ожидаемые
результаты на выходе,  отзывы учителей о реальных результатах
применения модулей в учебном процессе и др. Для составителя курса
обучения останется задача состыковать выход одного модуля со
входом в последующий.

При подобной организации и при достаточно развитой телекомму-
никационной сети и единых стандартах разработки модулей,
преподаватель сможет конструировать  учебный курс из модулей ,
которые находятся на авторских компьютерах. Причем совсем не
обязательно переписывать все модули на свой сервер . Учебный
маршрут может состоять из ссылок на сервера , на которых хранятся
необходимые модули.  Обучаемый даже не заметит,  что работает с
разными серверами. В свою очередь, на основании количества
обращений авторов ЭОС к модулям можно построить рейтинг качества
последних. При автоматизированных способах контроля знаний на
входе и на выходе в ЭОС , можно будет в автоматическом режиме
также оце-нивать качество сконструированных маршрутов обучения.

Вполне возможно, что в будущем может появиться автомати-
зированная система  "супервайзер", которая сможет после анализа
индивидуальных особенностей обучаемого к способам восприятия
учебной информации рекомендовать ему наиболее эффективный
учебный маршрут, проводя навигацию, анализируя и корректируя
его движение к конечной учебной цели.

К величайшему сожалению, для реального воплощения в жизнь
подобной модели необходимо преодолеть достаточно много трудностей,
таких как: неразвитость законов об авторском праве; отсутствие
стандартов как в самом образовании, так и стандартов в представлении
знаний при помощи информационных технологий; творческая
индивидуальность и амбиции преподавателей, каждый из которых
на основании жизненного опыта видит свои принципы в
последовательности изложения и представлении материала . Не
меньшую проблему представляют противоречия в нелинейной
индивидуальной структуре знаний специалиста и традиционном
способе линейного представления знаний в учебных материалах и

навыках обучаемого воспринимать знания, представленные именно
линейным образом .

Тем не менее, уровень развития технологий уже в настоящее время
дает реальную возможность координации работ и управления
знаниями в системе дистанционного образования , что на государст-
венном уровне позволит резко сократить затраты и объединить
интеллект профессионалов в поднятии уровня качества образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ

ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
Пряхин О.Р., Похмелкина С.А., Верба А.В., Авраменко А.И.

Запорожский государственный медицинский университет
 На протяжении последних лет кафедра физической и коллоидной

химии активно внедряет компьютерные методы обучения и контроля
в учебный процесс, как на фармацевтическом, так и на медицинском
факультетах.  Кафедра располагает компьютерным классом ,  осна-
щенным 7 компьютерами объединенных локальной сетью, имеет свою
страницу в Интернете и электронную почту. Сотрудники кафедры
одними из первых в университете приняли участие в формировании
фондов электронной библиотеки , в которой  в настоящее время
представлено 55 источников. Все учебно-методические материалы
даны в комплексном виде: лекции, методические рекомендации,
указания, справочные материалы, база тестов, контрольные задания
для студентов заочной формы обучения. В учебном процессе широко
используется обучающая и контролирующая программа  RATOS®.
Имеются тестовые базы данных по всем темам физической и
коллоидной, медицинской химии, которые постоянно используются
при контроле знаний студентов . По всем темам медицинской химии
разработаны тесты на английском языке для обучения и компью-
терного тестирования иностранных студентов. Кафедра первой в
университете начала проводить тестовые экзамены в компьютерном
виде для студентов фармацевтического, медицинского и заочного
факультетов , а также компьютерную подготовку к лицензионному
экзамену Крок 1 "Фармация".

Наличие учебно-методических материалов для студентов заочного
Пряхин О.Р., Похмелкина С.А., Верба А.В., Авраменко А.И.
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отделения в комплексном виде дает возможность кафедре уже в
ближайшее время ввести элементы дистанционного обучения .
Дальнейшее развитие компьютерных форм обучения на кафедре
может быть связано с созданием мультимедийного лекционного
материала и использования Интернета в дистанционном образовании.

681.3:602.513.5]:338.5
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА

ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ НА УКРАИНЕ И СНГ
Бетин В.В. ,  Рыжов А.А.

Запорожский государственный медицинский университет
Резюме. В статье проводится анализ различных форм электронных платежей ,

производимых в Интернете на Украине и в СНГ с целью изучения возможности их
использования для оплаты услуг телемедицинских консультаций , дистанционного
обучения и других дистанционных информационных услуг .

Ключевые слова: электронный платеж,  электронная коммерция,  Интернет-
эквайринг .

Еще несколько лет назад сеть Internet использовалась, в основном,
только для обмена почтовыми сообщениям и пересылки файлов .
Однако в последнее время современные технологии превратили
Internet в развитую инфраструктуру, которая охватывает все основные
информационные центры, мировые библиотеки, базы данных науч-
ной, медицинской  и правовой информации, многие государственные
и коммерческие организации, биржи, институты, больницы  и банки.
Сегодня Internet может рассматриваться как огромный рынок инфор-
мационных услуг, способный охватить в потенциале практически
все население Земли. Именно поэтому производители программных
и аппаратных решений, торговые и финансовые организации активно
развивают различные виды и технологии ведения коммерческой
деятельности в Internet - электронной коммерции. Также на сегодняш-
ний день идет тенденция массового использования сети в медицинс-
ких, фармацевтических и образовательных целях .

Цель работы - провести анализ различных форм электронных
платежей, производимых в Интернете с целью изучения возможности
их использования для оплаты услуг телемедицинских консультаций,
дистанционного обучения и других дистанционных информационных
услуг .

Основные виды электронной коммерции
Сегодня под термином  "электронная коммерция" понимается

прежде всего предоставление товаров и платных услуг через глобаль-
ные информационные сети. Рассмотрим наиболее распространенные

на сегодняшний день виды электронной коммерции.
В последнее время концепция "электронных магазинов" и их

разновидности - "виртуальных аптек" - становится все более популяр-
ной за рубежом и в странах бывшего СНГ . Обычно "электронный
магазин" представляет собой Web-site, на котором имеется каталог
товаров, виртуальная "тележка" покупателя, на которую "собира-
ются" товары, а также средства оплаты - по предоставлению номера
кредитной карточки по сети Internet или по телефону. Отправка
товаров покупателям осуществляется по почте или, в случае покупки
электронных товаров  (например, программного обеспечения), по
каналам электронной почты , или непосредственно через  Web-site по
сети Internet.

Другим новым направлением электронной коммерции стала аренда
различного программного обеспечения и так называемые "микро-
платежи", т.е. платежи, при которых   за использование какого-либо
компонента программного комплекса , например системы дистан-
ционного обучения, с пользователя берется символическая плата .
Этот вид бизнеса получил развитие в связи с широким распростра-
нением технологии Java, предполагающей, что необходимые для
выполнения задач программные компоненты подкачиваются по сети
непосредственно с Web-сервера.

Традиционной услугой в области электронной коммерции является
продажа информации, например, подписка на базы данных ,
функционирующие в режиме on-line, обучающие мультимедийные
контенты, консультационные ресурсы типа "виртуальный репетитор"
или службы профессиональной поддержки, например медицинские
консультационные центры, позволяющие провизорам и врачам
получать квалифицированную помощь у ведущих специалистов
исследовательских институтов , занимающихся интересующей
тематикой. Этот вид услуг уже достаточно распространен в России ,
например, базы данных "Гарант-Парк", "Россия-он-Лайн" и др., а
также получает все большее распространение в Украине.

Наконец, сегодня начинает набирать обороты новый вид
электронной коммерции - электронные банки. Среди основных
преимуществ электронных банков можно отметить относительно
низкую себестоимость организации такого банка (не нужно арендовать
престижные здания, не нужны хранилища ценностей и т.д.) и
широчайший охват клиентов (потенциальным клиентом электронного
банка является практически любой пользователь  Internet). За счет
этого электронный банк может предоставлять клиентам более
выгодные, чем у обычного банка, проценты и больший спектр

Бетин В.В., Рыжов А.А.
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банковских и других услуг за более низкую плату.

Основные характеристики электронных платежей
Наиболее важный и неоднозначный в понимании компонент в

системе электронной коммерции  - это способы оплаты. Ведь наивно
полагать, что будут распространяться качественные, но бесплатные
информационные ресурсы, поддерживаемые энтузиастами.

Оплата электронных ресурсов , исходя из их природы, должна
соответствовать следующим требованиям:

- доступность (способы оплаты должны быть доступны и необ-
ременительны потенциальным клиентам);

- скорость (оплата должна пройти в кратчайшие сроки, т.к.
клиент хочет получить ресурс здесь и сейчас);

- надежность и безопасность.
Исходя из поставленных требований, рассмотрим, какие способы

оплаты возможно использовать при оплате услуг, предоставляемых
в сети Internet в Украине.

Наиболее старый и понятный - это оплата наличными деньгами
или почтовые переводы. Данный способ оплаты используется в
некоторых  Internet-магазинах и виртуальных аптеках. Данный способ
не является универсальным и не подходит для оплаты  on-line-
контентов.

Также возможно проводить оплату следующими инструментами:
- платежные карты;
- электронный кошелек  WebMoney Transfer;
- платежи со счетов мобильных телефонов.

Рассмотрим более детально каждый из типов оплаты.
Особенности организации основных типов электронных платежей,

доступных на Украине и СНГ
Оплата платежными картами Visa/MasterCard. Эта технология

называется "Internet-Эквайринг" (эквайринг - деятельность эквайра,
связанная с технологическим , информационным обслуживанием
предприятия и выполнением расчетов с ними по операциям, которые
осуществляются с использованием платежных карт).

На сегодняшний день наиболее доступный способ оплаты. Так,
благодаря  стараниям банков Украины, таких как ПриватБанк, Аваль
и др. , внедрено много зарплатных и пенсионных проектов, банки
предоставляют множество карточных продуктов. В результате, плас-
тиковая платежная карта из ряда диковинок стала обыденностью.
Однако при оплате картой на In ternet-ресурсе, возникает ряд
моментов. Так, для приема оплаты картой необходима интеграция

Internet-портала с международной платежной системой. Как правило,
точкой входа в платежную систему является банк, предоставляющий
услуги по заранее оговоренному протоколу (технологии). Так же при
оплате картой остро встают вопросы безопасности.

Рассмотрим технологии, предоставляемые крупнейшим  [1,2]
банком Украины - ПриватБанком - в сфере Интернет-Эквайринга.

Интернет-Эквайринг - это прием к оплате за товары и услуги в
Вашем Интернет- магазине пластиковых карт международных
платежных систем  Visa и MasterCard:

- выпущенных ПриватБанком, другими украинскими и зарубеж-
ными банками;

- как международных , так и ограниченных по действию терри-
торией Украины;

- карт в любой валюте.
Преимущества приема платежных карт к оплате через Интернет:
1. Удобство для клиента:

- клиенту не нужно выходить из дома/офиса ;
- клиент использует уже привычное для него средство платежа ;
- оплата производится в режиме он-лайн, сервис функционирует

в режиме 7 дней в неделю 24 часа в сутки;
2. Удобство для Предприятия:

- ТОВАР УЖЕ ОПЛАЧЕН:  оплата за товар произведена при
приеме заказа;

- БЕЗОПАСНО: не требуется принимать оплату от клиента
(наличными либо по платежной карте с использованием
импринтера) при доставке товара.

3. Безопасность электронных платежей:
- безопасность проведения платежей в Интернет при помощи

технологии безопасности 3-D Secure (перед проведением
транзакции банк-эмитент проводит аутентификацию клиента
на легитимность проведения транзакции);

- минимизирует риск потери от мошеннических транзакций на
вашем сайте за счет использования технологии 3-D Secure:

a) согласно операционным правилам международных платежных
систем , платеж по карте, проведенный через Интернет по
стандарту 3D-Secure, не может быть оспорен владельцем карты,
так как считается однозначно идентифицированным на
правомерность и легитимность;

b)это снижает как прямые расходы по возврату средств , так и
временные административные издержки по работе с претен-
зиями клиентов;
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c)увеличивает число покупателей и рост товарооборота за счет кли-
ентов, предпочитающих расплачиваться в Интернет пластиковой
картой и выбирающих самый безопасный метод оплаты, а это:

а) более 6.5 млн. держателей пластиковых карт ПриватБанка;
б) более 18 млн. владельцев пластиковых карт украинских

банков;
в) более 2 млрд. платежных карт в мире.

Для расчетов в сети Интернет может использоваться практически
любая карта .  Однако в целях безопасности ПриватБанк разработал
специальный продукт - Интернет-карта. Интернет-карта - виртуальная
банковская платежная карта международной платежной системы
VISA International, эмитируемая ПриватБанком .

Интернет-карта предназначена для безналичных расчетов физичес-
ких лиц с предприятиями торговли и сферы услуг , принимающими
к оплате пластиковые карты платежной системы VISA, и реализуют
свои товары и услуги по сети Интернет. Карточка не эмбоссируется,
ПИН-код КЛИЕНТУ не выдается. Таким образом, КЛИЕНТ не имеет
возможности по этой карточке снимать наличные в банкоматах ,
пунктах выдачи наличных (кроме филиала/отделения, в котором
открыт Счет и вносилась наличными сумма предполагаемого снятия),
совершать покупки в торгово-сервисной сети.

Следует отметить, что стоимость открытия и обслуживания
Интернет-карты значительно ниже тарифов на открытие и
обслуживание обычных пластиковых карт.

Варианты подключения
На сегодня ПриватБанк предоставляет 2 варианта подключения к

Интернет-эквайрингу:
1. Интернет-площадка  h ttp://www.tearth.com/, подключенная к

системе безопасных электронных платежей ПриватБанка .
2. Прямое подключение Вашего сайта к системе безопасных

электронных платежей ПриватБанка  Sentry. Обратите внима-
ние, что данный вопрос преимущественно рассматривается при
достижении стабильного оборота платежей с использованием
платежных карт Visa и MasterCard для оплаты товаров Ин-
тернет-магазина около 5 000 - 10 000 долл. в месяц.

Оба варианта подключения (прямое и через сайт http://
www.tearth.com/) реализованы на базе технологии  3-D Secure, что
обеспечивает минимальный риск мошенничества при приеме в оплату
платежных карт Visa и MasterCard за услуги и товары Вашего
Интернет-магазина .

Для аутентификации клиента требуется пароль , который известен

только самому владельцу карты. Таким образом, одного номера карты
недостаточно, чтобы совершить оплату. Безопасность передачи данных
в сети обеспечивается использованием протокола шифрования SSL
(Secure Socket Layer).

Согласно операционным правилам международных платежных систем
Visa с 1 апреля 2003 года и MasterCard (с 1 января 2005 года) держатель
карты не имеет права оспорить платеж по карте, если он была проведен
в Интернет-магазине, поддерживающим  3-D Secure, так как платеж
считается однозначно идентифицированной банком , выпустившим карту,
на правомерность и легитимность.

Теперь магазин в случае платежа по 3-D  Secure  не будет нести
потерь в результате действий карточных мошенников, так как
аутентификация личности кардхолдера происходит на стороне банка-
эмитента .

Таким образом, снимается один из основных барьеров, мешающих
магазину принимать кредитные карты в Интернете . Технология 3-D
Secure, по утверждению международных платежных систем  Visa и
MasterCard, является наиболее безопасной из всех существующих , а
это, безусловно, влияет на конкурентоспособность магазинов и
лояльность кардхолдеров .

Владелец карты Visa или MasterCard, совершая покупку по 3-D
Secure, получает новые преимущества :

- во-первых, в системе создается регистрационная запись,
специально фиксирующая платежи в Интернет;

- во-вторых, кардхолдеру не нужно менять свою карту, чтобы
оплачивать товары или услуги по новой технологии - ему нужно
лишь получить в банке-эмитенте пароль, предоставляющий возмож-
ность работы по 3-D Secure;

- кроме того, владельцам таких карт предоставляются дополни-
тельные удобства:  возможность возврата денег,  гарантированная
защита от мошенничества .

В платежной системе Visa Int. стандарт безопасности  3-D Secure
включен в программу Verified By Visa.

В платежной системе MasterCard Int. стандарт безопасности 3-D Se-
cure включен в программу MasterCard SecureCode.

Verified by Visa - новая услуга , которая позволяет совершать
покупки в режиме реального времени, обеспечивая дополнительную
безопасность операций. Используя простую процедуру проверки,
Verified by Visa подтвердит личность владельца во время совершения
покупки в участвующих в этой программе Интернет-магазинах .
Дополнительно ко всем остальным преимуществам, Verified by Visa
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очень проста в использовании. Владелец регистрирует карту только
один раз и получает свой пароль. Затем, при совершении покупок в
участвующих в этой программе Интернет-магазинах, автоматически
появляется диалоговое окно Ver ified By Visa. Необходимо только
лишь ввести свой пароль и подтвердить свою операцию (кликнуть
"Подтвердить"). Личность владельца будет подтверждена, и покупка
будут совершена в режиме безопасности.

MasterCard UCAF/SecureCode. В целях повышения безопасности
интернет-платежей по картам  MasterCard применяется технология
UCAF/SecureCode. Как видно из названия, технология включает два
способа проведения платежей - UCAF и SecureCode. Рассмотрим два
способа более подробно.

UCAF. Данная технология подразумевает использование электронного
кошелька держателя карты. После принятия решения об оплате товара
и вводе реквизитов пластиковой карты MasterCard покупатель
перенаправляется на специальную страницу на сервере банка. Данная
страница содержит особые поля, в которых записана информация о
реквизитах платежной карты, размере оплаты, адресе покупателя,
идентификаторе магазина, уникальном номере транзакции и т.п. На
основе этих данных и после аутентификации держателя карты
электронный кошелек вычисляет или получает от банка-эмитента
специальное значение AAV (Account holder Authentication Value). Это
значение аутентифицирует держателя карты и подтверждает его желание
произвести оплату на указанную сумму. Метод вычисления AAV и
аутентификации пользователя определяется банком-эмитентом.
Электронный кошелек предоставляется пользователю банком-эмитентом
карточки и после установки на компьютер держателя карты запускается
автоматически при появлении в браузере страницы с вышеуказанными
специальными полями. Значение поля AAV проверяется сервером банка
на соответствие вышеописанным полям , и, в случае правильно
заполненного поля AAV, производится оплата. В том случае, если поле
AAV заполнено неправильно, платеж блокируется. Если поле AAV не
заполнено, то платежная карта MasterCard трактуется как не
вовлеченная в технологию UCAF, и далее платеж протекает по
технологии SecureCode.

SecureCode.  Эта технология похожа на технологию 3-D Secure.
Если карта MasterCard не вовлечена в технологию UCAF, сервер банка
предпринимает попытку провести оплату в рамках протокола
SecureCode. Как видно из   названия, в основе протокола лежит
секретный код. Данный код держатель карточки вводит на сайте
банка- эмитента. Правильно введенный код идентифицирует держателя

карты и подтверждает его желание произвести оплату на указанную
сумму.

Электронный кошелек WebMoney Transfer
Учетная система WebMoney Transfer [4] обеспечивает проведение

расчетов в реальном времени посредством учетных единиц -
титульных знаков WebMoney (WM). Управление движением
титульных знаков осуществляется пользователями с помощью
клиентской программы WM Keeper.

Системой поддерживается несколько типов титульных знаков,
обеспеченных различными активами и хранящихся на
соответствующих электронных кошельках :

- WMR - эквивалент RUR на  R-кошельках;
- WME - эквивалент EUR на Е-кошельках;
- WMZ - эквивалент USD на Z-кошельках;
- WMU - эквивалент UAH на U-кошельках;
- WMY - эквивалент UZS на Y-кошельках;
- WM-C и WM-D - эквивалент WMZ для кредитных операций на

С- и D-кошельках.
При переводе средств используются однотипные кошельки, а обмен

различных титульных знаков производится в обменных сервисах .
Гарантом по WMR-операциям является ООО "ВМР", компания,

представляющая WebMoney Transfer на территории России. Гарантом
по WMZ- и WME-операциям выступает компания Amstar Holdings
Limited, S.A. Гарантом по WMU-операциям выступает компания ООО
"Украинское Гарантийное Агентство". Гарантом по WMY-операциям
выступает компания ООО "Узбекское гарантийное агентство ООО
"TILLO-GARANT".

Владельцем и администратором системы, обеспечивающим ее
организационную и технологическую целостность, является компания
WM Transfer Ltd. , являющаяся разработчиком, владельцем и
администратором системы WebMoney Transfer .

Разработка программного обеспечения и техническая поддержка
функционирования системы находятся в ведении компании ЗАО
"Вычислительные Силы".

Для того чтобы стать участником системы WebMoney Transfer ,
достаточно установить на своем компьютере клиентскую программу
WM Keeper и зарегистрироваться в системе, получив при этом WM-
идентификатор и приняв соглашения системы. Процесс регистрации
также предусматривает ввод персональных данных и подтверждение
их достоверности посредством клиентской программы  WM Keeper.

В системе реализована программа  WM-аттестации.  Каждый
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пользователь имеет WM-аттестат - цифровое свидетельство, составлен-
ное на основании предоставленных им персональных данных .

Каждый участник системы имеет определенный бизнес-уровень
(BUSINESS LEVEL). BL - это публичная интегральная характеристика
уровня деловой активности владельца  WM-идентификатора , вычис-
ляемая на основе данных о продолжительности активного исполь-
зования WebMoney Transfer; количестве корреспондентов, с которыми
у пользователя имелись транзакции; объеме проведенных транзакций,
наличии претензий или положительных отзывов в адрес пользователя .
Значение BL  можно увидеть в диалоге программы WM  Keeper  при
работе с конкретным контрагентом , а также на страницах сервисов
системы.

Еще один вариант оплаты, рассматриваемый данной статьей, -
это оплата со счетов мобильных телефонов [8]. Этот вид оплаты совсем
новый и появился в эпоху массового роста количества абонентов
мобильных операторов. Ассортимент платежных услуг зависит от
конкретного оператора , и протоколы взаимодействия с компанией-
хозяином сайта так же различны. Так крупнейшие российские
мобильные операторы “Мегафон” и  МТС предоставляют своим
абонентам услуги электронного кошелька . По словам коммерческого
директора сети "МегаФон-Москва" Олега Клочко, новый этап
развития проекта  "Мобильный банк" - это новые возможности для
абонентов. Для многих людей мобильный телефон станет не только
средством коммуникации, но и "электронным кошельком", с
помощью которого можно совершать платежи . Таким образом ,
открываются обширные возможности для электронной коммерции.

Пользоваться новой версией услуги просто. Достаточно выбрать
соответствующий пункт в SIM-меню мобильного телефона и отправить
запрос. "Мобильный Банк" гарантирует конфиденциальность всех
финансовых операций.  Эта услуга имеет статус "Verified by Visa",
что подтверждает ее надежность и безопасность.

Возможно, в ближайшее время подобные услуги появятся и у
мобильных операторов Украины .

Также следует упомянуть о возможностях системы Internet Bank-
ing в проведении платежей, для оплаты услуг. Так, ПриватБанк
предоставляет систему Приват24 для проведения платежей клиентом
через сеть  Internet. Также есть возможность интеграции сторонней
системы с системой Приват24 для проведения клиентом платежей в
пользу этой организации.  Преимущества этого вида подключения:

1. Увеличение потенциальной базы клиентов: это почти 10 млн.
клиентов ПриватБанка  (как физических, так и юридических

лиц),  а также владельцы карт других украинских банков.
2. Высокий уровень безопасности: клиент - авторизованный

пользователь Приват-24 - подтверждает свою покупку личным
паролем платежа. Таким образом, платеж авторизуется банком,
и Вы можете быть уверены в гарантии его безопасности.

3. Простота в использовании: клиенту не нужно самостоятельно
вводить платежные реквизиты Вашего предприятия - достаточно
только нажать кнопку "Оплатить".

4. Скорость расчетов: не более 1 дня!
Сроки зачисления средств на счет:

- в течение 1 дня, если платеж совершен в операционное время
работы банка;

- на следующий банковский день, если платеж совершен в
неоперационное время.

Данная услуга не подходит для "мгновенной оплаты", но может
быть успешно использована при проведении абонентских платежей,
например, за использование систем дистанционного обучения или
информационных баз данных .

Выводы
На сегодняшний день в Украине достаточно хорошо развита ин-

фраструктура для развития электронной коммерции, и в ближайшее
время можно ожидать ускорение темпов ее развития. Этому способст-
вует также направленность политики банков на поддержку этого вида
деятельности. Привлекает внимание  политика, декларируемая
ПриватБанком, который на сегодняшний день является лидером среди
банков Украины в области электронной коммерции. Развитие в стране
электронной коммерции  является одним из приоритетов этого банка,
который предлагает доступные и готовые решения, обеспечивающие
максимальное удобство и безопасные технологии проведения платежей.

Использование новых инструментов взаимодействия банка и
клиента , таких как возможность консультаций в режиме он-лайн-
чата , а также аутсорсинг профессиональной Службы клиентской
поддержки ПриватБанка для обслуживания Интернет-продаж в
режиме он-лайн-чата либо телефонии, однозначно будут способст-
вовать использованию системы электронных платежей для оплаты
различных видов Интернет-услуг.

Литература



193

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVI Випуск XVI192

1. shop.privatbank.ua
2. www.pbank.com.ua
3. www.exchanger.ru
4. www.webmoney.ru
5. www.aum.kiev.ua
6. www.faina.dp.ua
7.  www.icbank.ru
8. easypay.by/sms.htm
9. allo.kulichki.com/or/2006/vvisa.htm

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГИ
НА УКРАЇНІ ТА СНД
Бетін В.В., Рижов О.А.

Запорізький державний медичний університет

Резюме. В статті проводиться аналіз різних форм електронних платежів , що
відбуваються в мережі Інтернет на Україні та в СНД з метою вивчення можливості їх
впровадження для оплати послуг телемедичних консультацій , дистанційного навчання
та інших дистанційних інформаційних послуг .

Ключові слова: електронний платіж, електронна комерція, Інтернет-еквайрінг.

MODERN TECHNOLOGIES OF ELECTRONIC PAYMENTS OF INTERNET SERVICE
IN UKRAINE AND CIS
Betin V.V., Ryzhov A.A.

Zaporozhye State Medical University

Summary. The article deals with the analysis of different forms of electronic pay-
ments being made in Internet in Ukraine and CIS with the aim of studying the possibility
of their use for payment of telemedicine consultations, remote education and other re-
mote information service.

Key words: electronic payment, electronic commerce, Internet-requiring.
.

ЗМІСТ
НА ШЛЯХУ ДО СУСПІЛЬСТВА МЕДИЧНИХ  ЗНАНЬ
Мінцер О.П., Вороненко Ю.В. ................................................................... 3

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОВИЗОРОВ
Рыжов А.А. ..................................................................................................1 6

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ В АДАПТИВНИХ СИСТЕМАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Федорук П.І . ................................................................................................2 9

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЦЕНТРІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Мінцер О.П., Мясников В.Г. , Мохначов С.І. .......................................3 3

ADVANCED TRAINING FACILITY - ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лукьянов М.Ю . , Соляник Д.В. ...............................................................3 8

ФОРМУЛИРОВКА ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАЛИЗМУ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ
Прокопчук Ю.А. .........................................................................................4 3

АКСІОМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ, ІНТЕРНЕТ-БАЗОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ ТА ПРОЯВ НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ У РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Прокопченко О.Є . .......................................................................................4 5

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТИ НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗДМУ
Пряхін О.Р., Рижов О.А., Портна О.О. , Андросов О.І. ....................5 1

РОЛЬ ЛІКАРСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСТІЙНОГО
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ
Резніченко Г.І . , Луценко Н.С. , Резніченко Ю.Г. ,
Волошина Н.І . , Ковальова Л.А. ..............................................................5 2



195

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVI Випуск XVI194

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В
ПІСЛЯДИПЛОМНУ ПІДГОТОВКУ ТА БЕЗПЕРЕРВНИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛІКАРІВ
Шаповал С.Д ., Дмитрієва С.Н., Одринський В.А. .............................5 3

МЕТОДИКА ДИСТАНЦІЙНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ, САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ВИКОРИСТАННІ
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ
(НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ "ОСНОВ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ",
І КУРС ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ)
Прокопченко О.Є . ,  Жмурський С.І. ,  Біляк Н.С. ,
Мірошниченко Т.Г . , Крижанівський Й.П . ...........................................5 5

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ ТА
МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
Дзюбановський І.Я ., Пустовойт Г.Т ., Герасимець Ю.М.,
Бенедикт В.В. ,  П'ятночка В.І. ,  Свистун Р.В.,  Луговий О.Б. ,
Поляцко К.Г. ................................................................................................5 7

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ЦИКЛЕ
ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Посный В.Ф. ,  Курочка В.Л.,  Авраменко В.С. ,  Трошин Д.А. ,
Щетинина Л.И . ...........................................................................................5 8

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НОВЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Голубков О.З ., Пензев Н.Д ., Саржевский С.Н. ...................................5 9

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  POWERPOINT  MS OFFICE
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Емец Т.И. , Приходько А.Б . .....................................................................6 0

ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ
Волкова Г.К . .................................................................................................6 3

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Варинский Б.А . ...........................................................................................6 5

ЕЛЕМЕНТИ ДІСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ
ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ СТУДЕНТАМ СТОМАТОЛОГІЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ
Кайдашев І.П., Расін М.С. , Васильєв В.М. , Дігтяр Н.І. ..................6 6

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛЯ МОНІТОРИНГУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ
Васілакін В.В. ..............................................................................................6 7

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ЗГМУ
Андросов А.И., Иванькова Н.А. .............................................................6 8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ  INTERNET В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Строгонова Т.В. ...........................................................................................7 6

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У
ВИКЛАДАННІ ОНКОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ
Шевченко А.І ., Сидоренко О.М., Колеснік О.П. ................................7 8

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРЕНАЖЕР ПО ИЗУЧЕНИЮ
ОСНОВ ДИСЦИПЛИНЫ  "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОПЕКА"
Пенкин Ю.М. , Хара Г.И, Цаканян И.С . ...............................................7 9

ПРО ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ КУРСУ
"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГАЛУЗІ"
Семенець А.В.,  Марценюк В.П.,  Ковальчук О.Я. ,
Кравець Н.О. ,  Вакуленко Д.В.,  Баранюк І.О. ,  Меленчук І.Б. ,
Ткаченко Г.І . ................................................................................................8 1

ЗНАЧЕНИЕ CD-БИБЛИОТЕКИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ
Иванько О.Г., Врублевская С.В. , Круть А.С .,
Кизима Н.В., Радутная Е.А. ....................................................................8 3

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
КАФЕДРЫ ФИЗИОЛОГИИ
Филимонов В.И. ..........................................................................................8 4



197

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVI Випуск XVI196

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ
Кныш Е.Г., Литвиненко О.В. , Суховой Г.Ф. .......................................8 5

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ
БИОХИМИИ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Белоконь Л.Е . , Дарий В.И. , Рыжов А.А. .............................................8 6

ОБУЧАЮЩИЕ ТЕСТОВЫЕ СИСТЕМЫ - ОДНА ИЗ ФОРМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ ПО ГИГИЕНЕ И ЭКОЛОГИИ В РАМКАХ
ПОЛОЖЕНИЙ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Рудай В.В., Пазынич В.М. , Сушко Ю.Д . .............................................8 8

ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПО КУРСУ ІСТОРІЇ
МЕДИЦИНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
Петрихін В.П. , Клименко В.І. , Таранов В.В. ......................................9 0

ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ТЕРАПІЇ ШЛЯХОМ
ВИКОРИСТАННЯ ЯКІРНИХ ТЕСТІВ , СКЛАДЕНИХ ЗА
МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
Сиволап В.Д. ,  Каленський В.Х.,  Михайловська Н.С. ,
Кисельов С.М. ..............................................................................................9 2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ КАФЕДРЫ ГИСТОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНО  -
МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Сырцов В.К. , Федосеева О.В., Алиева Е.Г., Потоцкая Е.И. ............9 3

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ФАРМАКОГНОЗІЇ ТА БОТАНІКИ
Доля В.С. , Мозуль В.І. , Корнієвський Ю.І. , Денисенко О.М .,
Головкін В.В., Шевченко І.М. .................................................................9 4

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ
"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ"
Жук В.А. , Вельма С.В. , Нессонова М.М. .............................................9 5

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ
МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ УЧНІВ ПІДГОТОВЧОГО
ФАКУЛЬТЕТУ ЗДМУ
Денисенко О.В. , Гайдук Л.П., Дочинець Д.І . .....................................9 6

OCНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Варинский Б.А. ,  Стрелец Л.Н.,  Васюк С.А. ,  Дерюгина Л.И. ,
Дочинец Д.И. , Коржова А.С ., Петренко В.В. .....................................9 8

ЩОДО ПИТАНЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ
Морозова О.О. , Кучеренко Л.І., Портна О.О. , Авраменко М.О.,
Черковська Л.Г., Моряк З.Б., Рогульченко Г.К. ,Проценко Т.В. ..9 9

АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Добровольський Г.А ., Савченко Т.В. .................................................. 100

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ И ПРОГРАММИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ПО ФТИЗИАТРИИ
Шальмин А.С. ,  Растворов А.А. ,  Шевченко Р.Н. ,
Солодовник Ю.С. , Пухальская Н.С . ................................................... 102

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СКРЫТОГО ТЕКСТА
Приходько А.Б . ........................................................................................ 105

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ  Й АНАЛІЗУ ДАНИХ
Гойко О.В. .................................................................................................. 107

ВЫБОР ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Владзимирский А.В. ............................................................................... 110

РОЛЬ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЙ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Мясников В.Г . , Рыжов А.А. , Беленький С.А . ................................. 115

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЦІ ЯКОСТІ НАДАННЯ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
Мінцер О.П., Усенко Л.І. , Мацода Р.І., Фефер Е. .......................... 118

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИЙ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И
СТОМАТОЛОГИИ
Калиновский Д.К . .................................................................................... 123



199

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVI Випуск XVI198

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ, ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Туманский В.А. ........................................................................................ 127

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ
Бабінцева Л.Ю . ......................................................................................... 128

ТЕЛЕМЕДИЦИНА - ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Беленький С.А . , Рыжов А.А. ............................................................... 135

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ
ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ДИТЯЧОГО
НАСЕЛЕННЯ
Синенко Н.А. ............................................................................................ 142

ТЕЛЕМАТИКА - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ
МЕ ДИЦИ НЫ
Рыжов А.А. , Иванькова Н.А. , Беленький С.А., Коптелов К.Г. .. 148

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ У ВИКЛАДАННІ УРОЛОГІЇ
Сухомлин С.А. .......................................................................................... 153

РОЛЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Беленький С.А. ,  Рыжов А.А.,  Перцов В.И.,  Миренков К.В. ,
Ивахненко Д.С . ......................................................................................... 154

ВИДЫ ТЕЛЕДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Дудченко М.О. , Литвиненко Б.В., Есаулов М.О. ............................ 156

ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
Иванько О.Г. ,  Врублевская С.В. ,  Пащенко И.В. ,
Пидкова В.Я . ............................................................................................. 158

РОЛЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОДГОТОВКИ
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Мельник И.В. , Рыжов А.А. , Беленький С.А. ,
Авраменко Н.А. ........................................................................................ 160

ФОРМАЛИЗАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ, ЛАБОРАТОРНЫХ И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
Сыволап В.Д ., Бондаренко А.П. .......................................................... 161

ОБГРУНТУВАННЯ  АЛГОРИТМУ ОБСТЕЖЕННЯ   ХВОРИХ ІЗ
ГЕРПЕТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ  ОКА
Дубинська Г.М., Козюк П.М. , Ізюмська О.М., Єсіпов А.В.,
Коваль Т.І.,  Полторапавлов В.А. ,  Лимаренко Н.П. ,
Баштан Н.З . , Богініч Л.Ф . , Минак О.М. ........................................... 162

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ  ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
Лисенко Г.І ., Мінцер В.О. ..................................................................... 163

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Грузєва Т.С. ............................................................................................... 171

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТЕЛЕМАСТЕР-КЛАСС
"ОПЕРАТИВНАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ"
Жарких А.В., Кирилюк А.Д. , Шаповал Н.Л. .................................. 175

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ФРАКТАЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
Труфанов И.И. .......................................................................................... 176

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ДИСТАНЦИОННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Краснов В.В. .............................................................................................. 177

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
Пряхин О.Р., Похмелкина С.А., Верба А.В., Авраменко А.И. ... 181

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА
ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ НА УКРАИНЕ И СНГ
Бетин В.В. , Рыжов А.А. ........................................................................ 176



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Випуск XVI200

Наукове видання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ

НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Збірник наукових статей
Випуск XVI

Відповідальний за випуск — Рижов О.А.
Редактор  — Денисенко О.В.

Художній редактор — Васілакін В.В.
Комп¢ютерна верстка -  Реутська Я.А., Шишко І.Г.

Підписано до друку 20.03.2006 р.
Формат 60х84/16.Папір офсетний. Друк - ризограф.

Умов. друк. арк. 12,09
Тираж 300 прим. Зам. №3200

Оригінал-макет виконаний в ЦНІТ ЗДМУ
69035, г. Запоріжжя, пр-т Маяковського 26,

тел. (0612) 224-68-16

Видавництво ЗДМУ
69035, Запоріжжя, пр. Маяковського, 26


