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КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Колесник Ю.М., Рижов О.А. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Мета інформатизації ВМ(Ф)НЗ – створення сучасного інПіміформаційного середовища 

для супроводу усіх видів діяльності навчального закладу з метою підвищення якості навчання 

майбутніх фахівців та підвищення продуктивності наукової роботи на кафедрах та 

лабораторіях. 

Інформатизація є системним процесом, який складається з технічного забезпечення, 

формування інформаційного (навчального) контенту, процесу безперервного навчання 

викладачів та науковців в галузі використання комп’ютерних технологій. 

Для інтеграції навчального закладу (НЗ) в сучасну інфраструктуру інформаційного 

суспільства він повинен мати обов’язковий базовий рівень структурної організації 

комп’ютерних мереж та комп’ютерного забезпечення. Для забезпечення принципу рівного 

доступу до інформаційних ресурсів та принципу мобільності комп’ютерна мережа ВМ(Ф)НЗ 

повинна мати трирівневу структуру. Перший рівень – це рівень локальної мережі (ЛМ); другий 

рівень, – бездротового зв’язку, – формується на базі Wi-Fi технологій. Третій рівень – це 

програмне забезпечення, яке дозволяє одержати доступ через 3G комунікаційні технології. З 

метою оптимізації фінансових затрат на комп’ютеризацію навчального та наукового процесу, 

пропонується  використовувати конфігурацію робочих місць на базі бездискових комп’ютерів, 

які працюють сумісно з серверами додатків. Наявність високопродуктивних серверів дозволяє 

формувати багатопроцесорні кластери для проведення складних наукових обчислень. 

Представлена інфраструктура дозволяє впровадити систему керування діяльністю 

підрозділів з використанням програмних систем е-університету ((е -) - електронного) на 

засадах електронного документообігу. Мета впровадження цієї системи - підвищення якості 

навчання, як основного показника діяльності навчального закладу на основі впровадження 

системи моніторингу критеріїв діяльності усіх складових навчального закладу від підрозділу 

до викладача і студента. До складу інтегрованої програмної системи е-університету входять 

підсистеми супроводу та керування навчальним процесом: е-деканат, е-кафедра, е-

навчальний відділ, а також підсистеми програмного забезпечення для бухгалтерії, економістів 

та ін. Важливою технічною вимогою до таких систем є організація прозорого інтерфейсу обміну 

даними з сучасними програмними системами, які вже використовуються в МОЗ та МОН 

України, це інформаційні системи «Контингент» та ЄДБО. 

Важливим елементом сучасних програмних систем є організація взаємодії з 

користувачем на базі web-інтерфейсу, а також розробка стандарту обміну даними та 

електронними документами в XML-форматі. Впровадження XML-стандартів для збереження 

поточних документів та звітів дозволяє розробляти та впроваджувати інтелектуальні 

технології аналізу інформації з метою генерації рішень для управлінського персоналу кожного 

рівня в якості оперативної консультації.  
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Сучасне навчання в університеті неможливе без інформатизації навчального процесу, 

яка інтегрується у концепцію єдиного інформаційного простору. Розглянута технологічна 

інфраструктура формує фундамент для розгортання інструментальних систем створення, 

супроводу, використання навчального контенту, а також віртуального навчального 

середовища для студентів і інтернів. Аналіз сучасних автоматизованих систем навчання (АСН) 

або контролю (АСК) знань показує, що вони не задовольняють потреби студентів, які значно 

виросли в інформаційному суспільстві. Сучасні АСН і АСК повинні використовувати інші 

дидактичні технології та математичні моделі представлення знань. Кредитно-модульна система 

навчання, запроваджена у медичних ВНЗ України, потребує структуризації навчального 

матеріалу на модулі. Структуризація навчального матеріалу для адаптивних систем навчання 

потребує нової моделі представлення знань. Використання моделі представлення знань з галузі 

штучного інтелекту та когнітивні технології трансферу знань дозволяють описати характеристики 

сучасних АСН и АСК, як інтелектуальних адаптивних систем дистанційного навчання (ІАСДН).  

Найважливішим елементом формування професійної компетенції є формування 

практичних навичок виконання професійних дій, професійного мислення, прийняття рішень. 

Активізація процесу розробки математичних моделей в медико-біологічних дисциплінах 

дозволяє створювати програмне забезпечення на базі принципів імітаційного моделювання. 

Створення і впровадження в навчальний процес віртуальних лабораторій дозволить 

матеріалізувати знання та досвід провідних фахівців медицини та фармації і донести їх до 

свідомості тих, хто навчається. 

Інформатизація бібліотеки є складовою частиною інформатизації ВНЗ. Впровадження 

електронного каталогу на паперовий фонд літератури є тільки частиною цього процесу. 

Подихом часу є створення фондів літератури в електронному форматі (е-бібліотеки). 

Інтеграція у світову інфраструктуру навчального закладу формує нові цілі і задачі перед 

фахівцями бібліотеки. А саме: забезпечення доступу до електронних масивів публікацій в 

центральних європейських, американських та російських бібліотеках; створення 

інформаційних кластерів електронних публікацій на web-порталах кафедр відповідно до 

програм навчальних дисциплін, які викладаються або теми наукової роботи кафедри. 

Реалізувати парадигму безперервного навчання у інформаційному суспільстві неможливо 

без застосування технологій дистанційного навчання. Але медична освіта дуже специфічна галузь 

знань та суспільної діяльності, де лікар чи провізор несе велику професійну, моральну та 

громадську відповідальність перед пацієнтом (клієнтом) і суспільством. Тому ми вважаємо, що на 

цей час можно запровадити ці технології у системі післядипломної освіти і частково застосовувати 

дистанційні методи навчання при заочній формі навчання на фармацевтичном факультеті. 

Комплексне використання технології відеоконференц зв’язку сумісно з ІАСДН дозволяє 

реалізувати якісну підготовку фахівців, яка мало відрізняється від очного навчання.  

Слід зазначити, що тенденції сучасного розвитку ІКТ та технологій навчання змінюють 

наш погляд на форми навчання і функції викладача. Наші студенти все більш віддають 

перевагу спілкуванню з комп’ютером, ніж ходити на заняття. Тому надякі викладач буде все 

більше часу витрачати на розробку якісного електронного навчально-методичного контенту і 

аналізу та корекції індивідуальних траєкторій навчання студентів. Наступний крок – це 

еволюційне впровадження дистанційних технологій навчання в систему додипломної освіти, 

як методологій організації самостійної роботи в системі кредитно-модульного навчання. 
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НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Вороненко Ю.В., Мінцер О.П. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

 

Ключові слова: дистанційна освіта, електронне навчання, післядипломна медична 

освіта, державне регулювання, приватні форми передавання знань. 

Дистанційна освіта (ДО) – технологія, що створює додаткові умови для суб’єкту 

навчання, а саме: вільний вибір освітніх дисциплін, які відповідають міжнародним стандартам, 

діалоговий обмін із викладачем тощо. При цьому процес навчання не залежить від 

місцезнаходження суб’єкта навчання в просторі та часі. 

ДО є однією з форм навчання, що затвердилася та отримала повсюдне поширення в 

світовій практиці. Вона є найбільш демократичною формою передавання знань, що дозволяє 

отримати освіту широким верствам суспільства, незалежно від місця проживання. 

Проте, в редакції Закону України «Про освіту», що діє, ДО відсутня як окрема форма 

навчання, закон розглядає лише технології дистанційного навчання. Відсутнє його адекватне 

державне регулювання, стандарти якості та методики здійснення ДО, не вирішені також 

питання авторських прав, проблеми запису дистанційних матеріалів тощо. Можна 

констатувати, що сьогодні дистанційне навчання не має належної підтримки на державному 

рівні, всі преференції має тільки традиційна система навчання. 

Метою доповіді є аналіз сучасного стану ДО та подальших перспектив дистанційних 

форм передавання знань і еволюції післядипломної медичної освіти з урахуванням 

впровадження електронних форм навчання (е-освіта). 

Очевидно, що сучасна післядипломна медична освіта пов’язана з набуттям лікарем 

знань у всіх розділах предметної галузі, включаючи: останні дані про діагностику та лікування 

захворювань, про соціальну та лікарську експертизу, інтердисциплінарні знання, про 

особливості функціональної діагностики, реабілітації. Зрозуміло, що оволодіти об'ємними та 

точними навчальними матеріалами під час короткотривалого тематичного навчання, нехай і 

неодноразового, навіть теоретично неможливо. Необхідно забезпечити безперервне 

професійне навчання протягом усього трудового періоду лікаря, що без дистанційних форм 

передавання знань реалізувати неможливо. 

У сучасному розумінні завдання розвитку ДО можна підсумувати наступним чином. 

Необхідно обґрунтувати, створити та впровадити: 1) системи управління навчанням (LMS - 

Learning management system) й управління навчальним контентом (LCMS - Learning Content 

Management Systems); 2) інструменти для організації віртуального навчання (вебінари, 

віртуальні класи), відповідно кошти для розроблення електронних курсів і навчального 

контенту (системи розробки курсів); 3) програми та курси симуляційного навчання; 4) курси з 

використанням роботехніки. 

Зрозуміло, що приватні форми передавання знань розвиваються значно швидше. В той 

же час виникають природні проблеми оцінювання якості освіти. 

Висновок. Попит на електронне навчання в медичній освіті (особливо в 

післядипломній освіті) буде збільшуватися не залежно від ступеня державного регулювання. 

Проте забезпечення якості освіти без механізмів державного контролю можливе. 
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МОДУЛЬ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

ТА САМОЗАПИСУ СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

НА БАЗІ СДО MOODLE 

Семенець А.В., Марценюк В.П.  

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського  

 

Вступ. Впродовж тривалого часу в навчальний процес ТДМУ постійно 

запроваджуються нові освітні методики [1]. Зокрема, це методика "Єдиного дня", Z-система, 

Об’єктивний Структурований Клінічний Іспит (ОСКІ), тощо. Відповідно, постає завдання 

застосування відповідних сучасних технологій навчання [2]. 

Одержані результати. Наприкінці 2012 року в систему щоденного дистанційного 

контролю знань студентів ТДМУ, яка реалізована за допомогою програмного середовища 

дистанційної освіти (СДО) Moodle, добавлено новий функціональний модуль, що дозволяє 

реалізувати діяльність з формування розкладів прийому. Даний функціональний модуль 

дозволяє викладачам створювати та редагувати розклади годин прийому для індивідуальних 

зустрічей з студентами, а також відмічати їхню присутність та виставляти оцінки. Відповідно, 

студенти отримують можливість реєструватися на певні години прийому та переглядати 

оцінки. Таким чином забезпечується можливість самозапису студентів на 

відпрацювання практичних занять. 

Вказаний модуль ведення складання розкладів прийому був розроблений на основі 

модуля виду діяльності Scheduler для СДО Moodle [3] з використанням мови програмування 

PHP. Дані зберігаються в базі даних MySQL. Для забезпечення підтримки особливостей 

навчального процесу в ТДМУ, в модуль було внесено цілий ряд модифікацій, зокрема: 

1. Можливість складання кількох розкладів (з різних навчальних дисциплін) для 

одного і того самого викладача (з інтервалами часу, що перекриваються). 

2. Автоматичне керування сумарною кількістю студентів, що записуються до одного і 

того самого викладача у інтервали прийому, які перекриваються. 

3. Опціональна можливість вимагати в студента вводу даних про підстави запису на 

прийом (причина відпрацювання, і .т.п.). 

4. Здійснено локалізацію українською та російською мовами. 

Вигляд модуля самозапису студентів на відпрацювання практичних занять показано на 

рисунку нижче, де позначено: 

1. Прапорці, що призначені для встановлення відмітки, про те, що студент з’явився 

на прийом (відпрацювання). 

2. Прізвища студентів, що записалися на прийом (відпрацювання). 

3. Інформація про оцінку (якщо режим оцінювання увімкнено). 

4. Кнопка, що зберігає зміни в статусі "з’явився/не з’явився". 

5. Перемикання між індивідуальним та груповим режимом прийому. 

6. Анулювання всіх записів на прийом по даному часовому інтервалу. 
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УДК: 378.4:61]:378.147:004.773.5 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Лях Ю.Е., Никитенко С.Н., Тетюра С.М., Выхованец Ю.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

 

Ключевые слова: видеоконференцсвязь, учебный процесс, дистанционное обучение. 

В последнее время все большее распространение в Украине получает 

видеоконференцсвязь (ВКС), которая обеспечивает организацию видеоконференций между 

двумя и более абонентами по сети передачи данных. Двухлетний опыт применения 

видеоконференцсвязи на кафедре медицинской, биологической физики, медицинской 

информатики и биостатистики ДоНМУ им. М.Горького показал, что она является 

незаменимым инструментом E-Learning, создавая возможность проведения лекций, веб-

семинаров, индивидуальных консультаций и научно-практических конференций. 

Использование ВКС уникально тем, что в отличие от других технологий E-learning, позволяет 

использовать традиционные образовательные методики и организационные формы 

проведения учебных занятий для обучения на расстоянии. Как известно, 

видеоконференцсвязь – это способ обмена видеоизображениями, звуком и данными между 

точками, оборудованными соответствующими аппаратно-программными комплексами. Ее 

участники могут видеть и слышать друг друга в реальном времени, а также обмениваться 

данными и совместно их обрабатывать. Благодаря реализации национальных проектов в 
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области образования все большее число медицинских вузов использует ВКС как элемент 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

При внедрении данных технологий кафедре необходимо было решить ряд задач. 

Прежде всего, возник вопрос, для каких целей создается ВКС, что определяет построение 

технологической, методической и организационной ее инфраструктуры. Во-вторых, при 

проведении лекций и консультаций требуется высокое качество передачи видео и аудио 

данных. В-третьих, необходимо обеспечить управление камерами. В-четвертых, 

преподаватель должен иметь возможность показать необходимую информацию со своего 

компьютера (презентацию, результаты статистических расчетов и т.д.), продемонстрировать 

работу различных программ. В-пятых, необходима поддержка проведения ВКС более чем с 

двумя участниками конференц-связи.  

Изучение рынка аппаратного обеспечения для ВКС показало, что в настоящее время 

имеется достаточное количество крупных производителей, таких как: Polycom, Sony, Huawei, 

Tandberg, VCON, Cisco DiViSy, Aethra, ZTE.  

Для решения задач кафедры было предложено использовать станцию Polycom QDX 

6000, которая обеспечивает превосходное качество видео - аудиосоединений по IP 

(H.323/SIP), благодаря применению передовых технологий Pro-Motion™, StereoSurround™. 

Станция работает со всеми конференц-системами и поддерживает основные 

производственные стандарты. Система имеет возможность подключения конференц-

телефона, дополнительной видеокамеры с высоким разрешением. 

В конфигурации системы связи используется линия со скоростью не менее 2 000 бод/c, 

реальный IP адрес. Безопасность соединений обеспечивается современными стандартами 

шифрования. Polycom QDX 6000 позволяла просматривать презентации, проигрывать аудио- 

видеофильмы во время сеанса видеосвязи, выбирать в качестве главного монитора VGA или 

TV дисплей и поддерживать технологию People+Content IP. Для обмена данными возможно 

подключение и TV (изображение участников), VGA-дисплея (передача данных).  

Терминал сочетает в себе широкие мультимедийные возможности и простоту 

установки, что позволяет пользователю легко и быстро вводить устройство в эксплуатацию. 

При организации видеоконференций необходимо правильно выбирать тип сетевого доступа: 

точка-точка или точка-сервер. В первом случае работают 2 пользователя, во втором варианте 

конфигурации – многопользовательский вариант аппаратного доступа. В ситуации, когда нет 

возможности для такого соединения, можно воспользоваться ресурсами европейского 

сервера многопользовательского соединения, соответственно обеспечив авторизацию 

участников конференции. 

Опыт применения ВКС на кафедре показывает, что в случае обеспечения 

соответствующего качества видеоконференцсвязи, преподаватели, хорошо владеющие 

современными компьютерными технологиями, достаточно быстро осваивают новые формы 

учебного процесса с использованием ВКС, на высоком уровне проводят лекции, практические 

занятия и семинары, уверенно взаимодействуют с аудиторией в удаленной студии. 

Перспективным направлением применения ВКС является проведение интернет-видео-

конференций, публичных презентаций и выступлений диссертантов, оппонентов при защите 

диссертационных работ. 

Таким образом, современные аппаратно-программные средства 

видеоконференцсвязи позволяют максимально приблизить удаленные формы обучения к 

уровню традиционных занятий в учебной аудитории.  
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UDC: 37.018.46:615.15:37 

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF DISTANCE LEARNING IN POSTGRADUATE  

TRAINING OF PHARMACY SPECIALISTS  

Tolochko V.M., Zarichkova M.V., Mishchenko I.V., Medvedyeva Y.P. 

National University of Pharmacy 

 

Key words: distance learning (DL), postgraduate training of pharmacy specialists, thematic 

improvement. 

Recent years the interest to use the distance learning forms in various educational fields is 

in the increasing in the majority of countries of the world. Today a wide variety of different distance 

learning programs is proposed: specialized internet courses, bachelor and master degree courses, 

postgraduate courses and postgraduate trainings. It has been noted, that the largest number of 

educational programs based on these technologies is proposed in economic and information 

technology field.  

Expert evaluations show, that distance learning courses cost at the average 50% less, than 

traditional forms of education. In addition, students are also attracted by a number of other 

advantages of distance learning, such as availability for living far from the university people, 

possibility to make an individual timetable. The implementation of distance learning courses in post-

graduate training of pharmacy specialist is considered as an alternative training method also for the 

contingent with limited mobility, as well as a good variant for spread of communication possibilities 

in the educational process.  

The organizational aspects of distance learning implementation in the postgraduate training 

of specialists of practical pharmacy, based at the experience of Management and Economics of 

Pharmacy Department of Institute of Pharmacy Specialists’ Professional Development, National 

University of Pharmacy have been studied. The main 5 steps of implementation have been 

described, its content and meaning have been studied.  

It was accented, that it is necessary to elaborate the unified approach for calculation of 

educational and methodical work, its registration with the right to issue the state certificate. It was 

marked the readiness for practical implementation of distance learning courses on the assumption 

of completion of last preparatory period at the state level. 

 

 

УДК: 621.39:378.046.4:[614.253.1:616-08] 

ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАОЧНІЙ ЧАСТИНІ ЦИКЛІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  

«ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА МЕДИЦИНА» 

Хвисюк О.М., Марченко В.Г., Коломійченко Ю.А., Жеребкін В.В., Жадан І.А. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

 

Ключові слова: спеціалізація «загальна практика – сімейна медицина», moodle, 

дистанційне навчання. 

У 2013 році почалося навчання на циклі спеціалізації «загальна практика – сімейна 

медицина» за очно-заочною формою навчання. Заочна частина проводиться для слухачів на 

практичних базах, де вони повинні засвоїти практичні навички. Разом з цим, згідно програми, 

їм необхідно засвоїти частину теоретичного матеріалу. Для досягнення максимального 
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засвоєння теоретичної частини в ХМАПО використовуються новітні телекомунікаційні 

технології, такі як дистанційні лекції та навчання в середовищі moodle. 

Для проведення дистанційних лекцій у ХМАПО використовуються можливості служби 

дистанційного навчання, інноваційного центру та інформаційно-обчислювального центру. 

Запрошуються кваліфіковані лектори з профільних кафедр, які через інтернет читають лекції 

слухачам. 

У ХМАПО для цих цілей створена служба дистанційного навчання, яка є структурним 

підрозділом навчального відділу. Проведена підготовка та навчання викладачів на кафедрах, 

які задіяні в проведенні занять на циклі спеціалізації «загальна практика – сімейна медицина». 

На основі плану та програми створено дистанційний фрагмент, який розрахований на заочну 

частину циклу. 

На дистанційному циклі використовується форум для зворотного зв’язку зі слухачами, 

тестові питання для проміжного та заключного контролю знань, а також текстовий та 

ілюстративний матеріал. 

За допомогою проміжного тестового контролю є можливість контролювати рівень 

засвоєння знань та звернути увагу слухачів та викладачів на ті розділи, які є «проблемними». 

Однією з вагомих переваг системи дистанційного навчання moodle є можливість 

індивідуального підходу до кожного слухача, розподіл слухачів на підгрупи, в залежності від 

рівня їх базової підготовки та швидкості засвоювання знань. 

Все вищевикладене дозволяє інтенсифікувати процес навчання на циклах з очно-

заочною формою навчання. 

 

 

УДК: 378.147.091.33-048.24:378.091.26 

ТЕСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

Візір В.А., Деміденко О.В., Садомов А.С., Приходько І.Б. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: формалізація навчального матеріалу, контроль якості знань, 

методологія використання тестів. 

Анотація. У статті розглянуто деякі педагогічні та методичні аспекти застосування 

тестових технологій у контексті формалізації оціночних заходів результатів навчання 

студентів, розглянуто загальні рекомендації та вимоги до тестових завдань. 

 

 

УДК: 378.1 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ  

ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ MOODLE 

Пєнкін Ю.М., Яценко Н.М. 

Національний фармацевтичний університет 

 

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційний курс, система Moodle, 

інформаційно-освітні ресурси. 
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Анотація. Проаналізовано особливості дистанційної форми навчання студентів у 

системі Moodle. На прикладі дистанційного курсу «Інформаційні технології у фармації» 

(навчальний план бакалаврів та магістрів за напрямом «Фармація»), що розробляється у 

Національному фармацевтичному університеті, показано роботу з усіма інформаційно-

освітніми ресурсами, наявними у  системі Moodle, а також переваги та недоліки досліджуваної 

системи навчання. Розгорнуто представлено контенти основних  елементів курсу: 

«Завдання», «Лекції», «Ресурси», «Тести», «Форуми», «Чати» та вбудованого блоку 

«Управління», що містить ряд посилань щодо роботи з курсом (для викладача) зі своїм 

обліковим записом. Зокрема, в результаті вивчення курсу, виконання практичних робіт і 

проходження підсумкового тестування формується підсумкова відомість успішності студентів. 

Попри беззаперечну перевагу дистанційного навчання існують недоліки: 

 Ускладнена ідентифікація студента, який дистанційно складає підсумковий 

контроль. Для компенсації цього недоліку  навчальні заклади змушені включати у програму 

обов’язкову очну сесію. 

 Необхідність отримання студентами практичних навичок з фахових дисциплін в 

реальних лабораторіях також змушує поєднувати дистанційну форму навчання з очною. 

 Недостатня пропускна здатність комунікаційних ліній у ряді регіонів країни 

унеможливлює організацію навчальних і екзаменаційних телеконференцій. 

 Питання з обліком робочого часу викладачів. 

Таким чином, розглянуті особливості представлення дистанційних курсів в системі 

Moodle, мають бути враховані при організації навчального процесу студентів дистанційної 

форми навчання.  

 

 

УДК: 004.416.2:159.91 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В АСПЕКТЕ  

КОРРЕКЦИИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ  

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВАЦИИ – ТОРМОЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ЭКРАНА 

Яценко В.П. 

Учебно-научный медико-инженерный центр НТУУ «КПИ» 

 

Ключевые слова: образовательный процесс, психо – эмоциональная сфера человека, 

коррекция, внутренний экран, технология активация -торможение. 

Представления о внутреннем экране как неотъемлемой части подсознания человека 

имеют достаточно древнюю историю. В современном информационном пространстве эти 

представления широко применяются при решении большого круга задач социума человека. 

Развитие первичных навыков управления внутренним экраном по разработанному 

нами методу состоит из семи уровней. 

Первый уровень.  

1. Формирование первичного образа в виде цветового пятна. 

2. Формирование структурированного цветового пятна (круг, треугольник, 

квадрат). 
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3. Приобретения навыка стабилизации структурированного цветового пятна с 

целью коррекции психо-эмоционального состояния. 

Второй уровень.   

1. Формирование образов неодушевленных предметов в серошкальной палитре. 

2. Формирование образов неодушевленных предметов в 

  RGB формате  

3. Формирование образов растений и животных. 

Третий уровень.   

1. Формирование первичных (неузнаваемых) образов человека. 

2. Формирование узнаваемых образов человека. 

3. Приобретение навыков формирования образов человека на «заказ». 

Четвертый уровень.  

1. Формирование навыков управления процессом общения с животными и 

человеком в спонтанных снах. 

2. Формирование навыков управления процессом общения с животными и 

человеком в запрограммированных снах. 

3. Формирование навыков управления ситуационным процессом ( например 

учебный процесс) в запрограммированных снах. 

Пятый уровень: эвристический (Менделеев, Энштейн и др.) 

                     

Шестой уровень: программирование сновидений на креативном уровне. 

Седьмой уровень: ноосферный (по Вернадскому).  

В Учебно-научном медико-инженерном центре НТУУ «КПИ» реализованы две формы 

обучения на соответствующих мастер - классах: 

1. Коллективная (Уровень -1 – 3). 

2. Индивидуальная (Уровень 4 – 7).  

Принимаются заявки от заинтересованных организаций на проведение научных 

семинаров по разработанной методике на базе Корпорации Научный парк «Киевская 

политехника» (www.spark.kpi.ua). 

Контактное лицо - Орехова Ирина Михайловна (тел.: +38050-313-7007, 

i.m.orehova@gmail.com). 

 

 

 

 

Мой  

тесть 

 

http://www.spark.kpi.ua/
mailto:i.m.orehova@gmail.com
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УДК: 371.324.6 

СУЧАСНІ ІНФРАСТРУКТУРНІ РІШЕННЯ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ  

ЗАКЛАДАХ – ОСНОВА КОНКУРЕНТНОЇ ОСВІТИ 

Сенчій В.М.1, Квитко І.В.2, Фільчуков Д.О.1, Шипілова І.В.1 

1ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

 2Компанія «АМІ» 

 

Метою дослідження: була незалежна оцінка та аналіз поточного стану ІТ-

інфраструктури ДЗ «Луганський державний медичний університет», для визначення 

необхідних заходів при переході до автоматизованої системи документообігу. Опираючись на 

багаточисельні позитивні відгуки та багаторічний досвід якісної спільної роботи, основним 

виконавцем такого обстеження було обрано компанію «АМІ» 

Матеріали і методи дослідження.  Згідно  моделі Microsoft Core IO v 2.35 аналіз 

інфраструктури проводився за напрямами: 

1. Управління даними (послуги центрів обробки даних) 

2. Обслуговування користувачів 

3. Управління ідентифікацією і безпека 

4. Процеси управління ІТ 

Отримані результати. Під час аналізу було проаналізовано поточний стан серверної ІТ-

інфраструктури, визначено вимоги до доступності ключових бізнес-додатків. Результати 

оцінки показали, що ІТ-інфраструктура «Луганського державного медичного університету» 

знаходиться на початковому - базовому рівні зрілості і має потенціал для оптимізації 

Висновки. В найближчому майбутньому планується розпочати впровадження 

публічних хмарних технологій, котрі будуть базуватись на сервісі Microsoft Office 365. 

Застосування гібридного рішення на базі існуючої інфраструктури та Microsoft Office 365 

істотно підвищить можливості використання інформаційних технологій у процесі навчання 

і комунікаційні можливості студентів 

 

 

УДК: 378.046.2 

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ MOODLE В ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Строгонова Т.В., Гоцуля А.С., Васильчук Н.Г., Сидоренко О.В., Беленький А.С. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Ключевые слова: дистанционное образование, Moodle.  

Довузовская подготовка является одним из важных этапов медицинского образования. 

Новые инновационные методы обучения с использованием информационных технологий, 

внедрение дистанционного обучения создают дополнительные возможности для 

совершенствования и развития системы довузовского образования.  

В рамках пилотного проекта на факультете довузовской подготовки ЗГМУ были 

созданы и проведены дистанционные трехмесячные подготовительные курсы на базе LMS 

Moodle по предметам химия, биология, украинский язык и литература. На курсы было набрано 
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50 человек. Из них 38 абитуриентов успешно закончили курсы по 3 предметам. Известно, что 

в ЗГМУ поступило 13 человек, в том числе 7 человек на бюджет.  

Обучающиеся показали высокую учебную активность, что свидетельствует об 

эффективности применения информационных технологий на базе электронных обучающих 

сред. Электронные материалы по украинскому языку просматривались 3936 раз; по биологии 

-6055, по химии – 5340. Сеансы тестирования выполнялись по украинскому языку – 3497, по 

биологии – 2412, по химии – 3616. Обучающиеся показали следующую успеваемость: средний 

балл по всей группе по тестированию по украинскому языку -75,66, по биологии – 77,46, по 

химии – 78,65 (по 100 бальной оценке). 

Используя полученный опыт в организации и разработке электронных курсов, с целью 

повышения качества обучения и эффективности использования рабочего времени 

преподавателя, планируется создание электронных занятий по биологии и химии для 

студентов очного отделения ЗГМУ, в том числе английской форме обучения. 

 

 

УДК: 004.9:[61:378] 

ВІДКРИТИЙ КОНТЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

Краснов В.В., Жирок М.М. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

 

Після 2000 року в багатьох провідних університетах світу посилився ініціативний рух 

викладачів з відкриття вільного доступу до окремих розділів контенту, а то й цілих курсів для 

всіх бажаючих. Один із перших таких проектів був реалізований у 2002 році у 

Массачусетському технологічному інституті (MIT OpenCourseWare). ЮНЕСКО підтримав 

ініціативу створення відкритих освітніх ресурсів. В рамках консорціуму Open Coursе Ware 

(http://www.ocwconsortium.org/) сьогодні беруть участь більш ніж 150 найбільших університетів 

з 21 країни світу. 

Проте відкриття освітнього контенту несе в собі цілий ряд загроз. Перш за все - це 

черговий виток нагромадження відкритої інформації. Інша проблема, пов'язана з концепцією 

слабкої структурованості і наступності знань - при різних стандартах навчання та 

індивідуальної інтерпретації контенту викладачами, в світі можуть з’явитися тисячі курсів з 

однакової теми з різним рівнем валідності та надійності знань, що там надаються. Ці проблеми 

ставлять перед людством суперечливе завдання - як забезпечити одночасно і універсальність 

і варіабельність освітнього контенту, щоб уникнути шаблонної уніфікації та забезпечити 

різноманітність соціальних і професійних діалогів. 

На наш погляд, для вирішення зазначених протиріч необхідно створити систему 

координації співробітництва експертів у розробці уніфікованої базової частини навчального 

контенту предметної області, чітко відділяючи її від варіативної частини, вільної для 

особистісної інтерпретації. Базою подібної системи співробітництва можуть стати такі підходи: 

1. Забезпечення комунікації фахівців – через пряму взаємодію та дистанційний зв'язок, 

який дозволяє домогтися ефекту присутності. 

2. Вирішення протиріч – за допомогою технології «круглого столу» з кінцевою метою: 

досягнення консенсусу. 

3. Первинне структурування знань – використовуючи ментальні карти. 
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4. Вторинне структурування і представлення контенту – на основі інженерії знань з 

розробкою онтологій декларативних і процедурних знань. 

5. Еволюціонування - на основі забезпечення зворотного зв'язку від споживачів 

контенту, а також постійного трансферу нових слабоструктурованих даних з наукових 

інституцій в напрямку експертів предметних областей в системах освіти. 

6. Наступність - на основі використання міжнародних стандартів при розробці: 

форматів зберігання і пошуку навчальної інформації; принципів побудови систем управління 

навчанням; форматів обміну даними; інформації про учасників навчального процесу; 

елементів освітнього контенту; форматів і принципів розробки навчальних матеріалів. 

Наприклад: Content Management Interoperability Services (CMIS), SCORM (Sharable Content 

Object Reference Model - модель обміну навчальними матеріалами); специфікації консорціуму 

Всесвітньої Освіти IMS / GLC (Instructional Management System Global Learning Consortium) 

тощо. 

Крім того, необхідна політична воля самих медичних ВНЗ щодо більш активного 

створення єдиного освітнього простору на міжінституційному і міждержавному рівнях на основі 

використання тематичної взаємодії, нових інформаційних технологій і стандартів знань. 

Саме розвиток методологій формалізації і структурування контенту, а також 

використання стандартів трансформації та передачі знань, дасть можливість забезпечити 

контрольований трансфер наукових даних та успішність створення навчальних предметних 

областей. В свою чергу, підтримка співробітництва розробників контенту дасть можливість 

ефективно розробити єдиний державний репозіторій, який містить базові, уніфіковані 

компоненти дисциплін, відповідних сучасному міжнародному рівню.  

 

 

УДК: 621.39:378.046.4:[614.253.1/.2:616-073.7] 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРОМЕНЕВИХ  

ДІАГНОСТІВ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 

Коломійченко Ю.А., Крамний І.О., Вороньжев І.О. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

 

Ключові слова: променева діагностика, moodle, післядипломна освіта. 

На сьогодні стрімкими темпами розвиваються комп’ютерні технології, а разом і нові 

способи навчання. На даний час найбільш популярним способом навчання є інтернет, завдяки 

широкому поширенню нових можливостей обміну інформацією. Завдяки цьому з’являються 

нові методики навчання, а саме: електронні конспекти, енциклопедії, тести, глосарії, анкети та 

інші. Система навчання moodle є одним з варіантів використання новітніх технологій. Завдяки 

форматам курсів, які є у системі moodle (форум, структура та календар) можна досягнути 

необхідних в навчанні результатів. 

На кафедрі променевої діагностики широко впроваджуються цифрові технології, однією 

з яких є moodle. Це стало можливим після того, як у 2012 році у ХМАПО заснували відділ 

дистанційної освіти та запустили власний сервер, на якому є можливість виставляти власні 

курси та їх фрагменти. Одним з рушійних моментів для розвитку дистанційних технологій 

навчання став також наказ МОН (№466 від 25.04.2013 р.) який урегульовує деякі моменти 

дистанційної освіти у закладах післядипломної освіти. 
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Для використання можливостей дистанційних технологій, при підготовці променевих 

діагностів, використовуються тести (первинні, проміжні та заключні) контроль рівня засвоєння 

знань; додаткові матеріали для роботи в позааудиторний час як слухачам з циклів 

спеціалізації, так і тематичних удосконалень, а також для інтернів, в основному на заочній 

частині навчання. Форум використовується для зворотного зв’язку, особливо при роботі з 

інтернами на заочній частині циклу. 

Анкети, які слухачі заповнюють після закінчення навчання, допомагають 

проаналізувати і врахувати їх потреби та вдосконалювати існуючі ресурси. 

 

 

УДК: 615.1:378.147:378.046.4:004.4 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ 

Пімінов О.Ф., Шевченко В.О., Трутаєв С.І., Домар Н.А., Якущенко В.А., Кожухова Т.В. 

Національний фармацевтичний університет, 

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, м. Харків 

 

Ключові слова: дистанційне навчання, навчання on-line, технологія, фармація. 

Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням сучасних комп'ютерних і 

телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів зі 

слухачами на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної 

мережі. 

Кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ займається розробкою 

дистанційного курсу і пропонує зручну і доступну форму підвищення кваліфікації фахівців 

фармації в одному з престижних університетів України. Це ідеальне рішення для тих, хто 

віддає перевагу сучасним інформаційним технологіям в освіті і цінує свій час. Дистанційне 

навчання в нашому інституті надасть слухачам можливість цілодобового доступу до 

навчальних матеріалів on-line курсів, постійну підтримку та консультації викладачів і 

методистів, а також інші технологічні рішення для забезпечення ефективного процесу 

навчання. 

На кафедрі планується запровадити цикл дистанційного навчання 

«Загальнофармацевтичні аспекти сучасної фармацевтичної науки та практики» для фахівців 

аптечних підприємств (провізорів і фармацевтів), що займаються виготовленням та 

реалізацією лікарських препаратів. Викладачі кафедри також беруть активну участь в проекті 

"Університет - дистанційне навчання on-line", створюють та публікують свої лекцій у провідних 

журналах України. 

Впровадження дистанційної освіти дозволяє кожному індивідуальному слухачу 

навчатися у зручний час і в будь-якому місці, де є комп'ютер з доступом до мережі Інтернет та 

ефективно поєднувати основну роботу з навчанням. 
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УДК: 378.147.091.33-048.24:159.9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Визир В.А., Демиденко А.В., Потрух М.Г. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Ключевые слова: тестовый контроль, психологические аспекты применения 

тестирования.  

Современное отношение педагогов и студентов к тестированию, несмотря на 

популярность тестов и их распространенность, весьма неоднозначно. Одни видят в них чуть 

ли не панацею от различных проблем обучения. Другие обвиняют их в размножении этих 

проблем, как следствия формирования у обучаемых неудовлетворенности учебным 

процессом, излишней акцентуации внимания только на результатах обучения и др. 

Действительно, некорректное использование тестов в обучении приводит к выпячиванию 

недостатков тестирования, отвергая саму идею такой оценки достижений студентов. Вместе 

с тем усовершенствование тестирования позволяет открыть его положительные стороны, 

казалось бы, даже там, где они не могут и быть. Например, тестовые задания закрытого типа, 

являясь достаточно простыми, не считаются самыми эффективными. Как правило, они 

используются для оценки какого-то одного элемента знаний обучаемых в силу своей 

специфической особенности. В таких заданиях все варианты ответов представлены на 

поверхности, а не скрыты от глаз решающего, что не оставляет ему шансов «развернуться» 

при их выполнении. Поле его деятельности ограничено данными вариантами.  

Цель работы. Оценить психологические аспекты использования методики 

тестирования в процессе обучения студентов. 

Несомненно, для любого преподавателя подготовка теста - это задача по 

дидактической работе с материалом дисциплины, осмысление ее ключевых, программных 

аспектов. Ведь открытые тесты чаще всего опираются на выбор нужного качества из 

нескольких вариантов, предложенных испытуемому. Это обычно задания по поиску верного 

определения какого-либо понятия, термина. Поэтому разработчики тестов должны соотнести 

задания с учебным планом, рабочей программой, привести содержание каждой дисциплины 

в соответствие с логикой образовательной программы по специальности, выделить ключевые 

дидактические единицы, тот самый «сухой остаток», что и входит в понятие «знания 

специалиста». 

Кроме собственно знаний, тесты позволяют проверить сформированность умений и 

навыков студентов. Например, этому способствуют вопросы, связанные с ранжированием 

этапов какой-либо технологии или методики деятельности. Чтобы правильно ответить на 

вопрос, студент должен предварительно освоить материал на практических занятиях, 

закрепить умения в процессе производственной практики. Тестовые задания, составленные 

в целом по всему объему учебной дисциплины, дают возможность получить обобщенный срез 

знаний по всем аспектам и темам изученного курса, в то время как в традиционной системе 

проверки знаний студентов по экзаменационным билетам присутствует элемент случайности, 

выборочности. Наконец, по сравнению с устным опросом, тестирование существенно 

экономит время, отводимое на контроль знаний студентов. Для заочного обучения в условиях 

предельного ограничения количества аудиторных часов тестирование часто является 
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единственной возможностью формирования достаточно объективной оценки знаний 

студентов. 

Теперь рассмотрим негативные стороны использования методики тестирования. 

Фактор случайности действует и в процессе тестирования - многие студенты признавались, 

что отвечали наугад и попадали «в точку». Для ряда дисциплин тестирование вообще 

малопригодно - особенно там, где нужно проверить умение рассуждать, излагать мысли, 

хорошо говорить. Ведь тест - формализованный опрос. Для студентов с творческой 

компонентой тестирование часто оказывается некомфортным. В устном, диалоговом 

общении они гораздо лучше проявляют себя, свои знания и способности. Кроме того, 

известно, что у ряда людей есть некоторые психологические барьеры по отношению к 

тестированию. Это чаще всего неуверенные в себе, в своих знаниях, сомневающиеся люди, 

либо те, кто испытывает затруднения в условиях выбора. Обычно такие студенты 

спрашивают: «А можно дать два ответа?», т.е. действуют «с запасом» - авось, что-то да 

окажется верным. Поэтому овладение методикой тестирования требует дополнительной 

работы со студентами, направленной на формирование умений отвечать на тест. Для 

успешного прохождения тестирования важно умение концентрироваться, выделять главное, 

сущностное в вопросе. Кроме того, следует обращать внимание и на формулировку вопроса.  

Особое беспокойство вызывает и то обстоятельство, что тестирование не развивает 

навыков профессионального речевого общения. Студенты, блестяще проходившие 

процедуру тестирования, в устном общении теряются, не могут сформулировать связного 

описания различных аспектов профессиональной деятельности, с трудом используют 

профессиональную терминологию. Поскольку форма итоговой государственной аттестации - 

государственный экзамен традиционно проводится в форме устных ответов на вопросы 

экзаменационных билетов, следует в течение всего срока обучения развивать и 

поддерживать устное общение со студентами, учить их выстраивать логику сообщения, ясно 

и четко выражать мнение по обсуждаемой профессиональной проблеме. Для этого 

существует система практических занятий, но и в процессе итогового контроля знаний по 

дисциплине от устного опроса отказываться не следует. Наиболее продуктивным является 

использование тестирования, как части системы контроля знаний студентов, как дополнения 

традиционных устных опросов. Надо относиться к применению тестирования разумно, гибко, 

пробовать различные формы сочетания тестирования с другими формами контроля знаний 

студентов.  

Выводы. Таким образом, использование тестов для оценивания результатов 

обучения студентов позволяет не только эффективно реализовывать функции контроля в 

учебном процессе, но и приобщать будущих специалистов к исследовательской 

деятельности, развивать у них навыки самоконтроля и самообразования, продуктивно 

распределять время и т.д. В целом, это способствует развитию высокого интеллектуального 

уровня студентов вузов, что является одним из показателей повышения качества 

современного высшего образования. 
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УДК: 378.018.43:378041]-057.875 

ДИСТАНЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

Фурик О.О., Оніщенко Т.Є., Рябоконь О.В., Тютюнщиков Б.Г., Савельєв В.Г., Глактіонов А.Г. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: дистанційно-освітні технології, самостійна робота студентів. 

У статті розглядаються питання застосування дистанційних освітніх технологій в 

організації самостійної роботи студентів ВНЗ. 

 

 

УДК: 378.046.4:378.048.2:378.147:378.6:615.1 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Зайченко А.В., Осташко В.Ф., Андрияненков А.В. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации, НФаУ 

 

Ключевые слова: фармация, дистанционное обучение, методическое обеспечение. 

Повышение качества современного фармацевтического образования требует 

использования в учебном процессе инновационных технологий. Такой современной 

образовательной технологией является дистанционный метод обучения. В процессе этого 

вида обучения происходит кардинальное изменение роли слушателя – он становится 

активным участником образовательного процесса. Использование электронных обучающих 

систем со средствами визуализации позволяет курсанту легче и более глубоко воспринять и 

запомнить учебный материал. 

Созданная на кафедре клинической фармакологии ИПКСФ НФаУ программа для 

дистанционного цикла тематического усовершенствования специалистов фармации 

«Современные подходы к эффективному и безопасному использованию лекарственных 

средств. Фармацевтическая опека при отпуске безрецептурных лекарств», призвана 

способствовать повышению уровня профессиональной компетенции работников фармации в 

современных условиях. Данный образовательный продукт позволяет не только своевременно 

передать слушателям курсов новейшую информацию о современном состоянии клинической 

фармакологии лекарств, но и способствует приобретению практических навыков 

фармацевтической опеки при отпуске безрецептурных лекарственных средств, которые 

необходимы любому работнику фармацевтической отрасли для эффективной и 

рациональной деятельности.  

Внедрение дистанционного обучения вызывает необходимость менять методы 

преподавательской работы. Происходит кардинальное изменение построения 

образовательного процесса, оценки качества знаний и эффективности преподавания. 

Особенностью дистанционного обучения является акцент на самостоятельную работу 

курсантов с учебным материалом. Преподаватель (тьютор) превращается в куратора и 

помощника курсанта в процессе получения им знаний. Это вызывает необходимость 

изменения методических подходов к учебному процессу, повышая компетенции 

преподавателя, прежде всего в области использования компьютерных технологий. 
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Методическое обеспечение дистанционного обучения строится таким образом, чтобы 

слушатель качественно и в оптимальные сроки, не покидая своего рабочего места, усвоил 

необходимый учебный материал и получил навыки его практического использования. 

Важнейший момент – правильное формулирование целей и задач обучения.  

Электронный учебно-методический комплекс включает: рабочую программу с 

перечнем тем; календарный план работы; информацию по методике изучения 

дистанционного курса; список и банк рекомендуемой литературы; лекционный материал в 

виде презентаций (форматы PPT, PDF) или в видео формате; задания к практическим или 

семинарским занятиям с контрольными вопросами и темами индивидуальных заданий; 

комплект тестовых заданий и упражнений для самоконтроля по всем разделам курса и 

конечный тестовый контроль; методические указания к выполнению курсовой работы 

(проекта) с вариантами типовых заданий.  

Важным элементом повышения качества образования при дистанционном методе 

обучения является постоянный мониторинг образовательного процесса не только при 

проверке выполнения тестовых заданий и курсовой работы, но и в процессе проведения таких 

групповых форм учебного процесса как чаты, форумы и вебинары. В процессе групповой 

работы, под руководством тьютора, происходит не только более глубокое усвоение знаний 

самостоятельно полученных слушателями курса дистанционного обучения и решение 

возникших вопросов, но и формирование у них практических навыков по использованию 

изученного материала. 

Дистанционное образование способствует непрерывности образовательного 

процесса, что для специалиста фармации, в современных условиях активно развивающегося 

рынка лекарств, является архиважной задачей. 

 

 

УДК: 378-096:616-002.5+004.9(477.62) 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ  

ФТИЗИАТРИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Лепшина С.М., Тищенко Е.В., Миндрул М.А., Обухова Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, фтизиатрия. 

В мире накоплен значительный опыт реализации систем дистанционного обучения 

(СДО). Развитие дистанционного образования в Украине началось относительно недавно. В 

Донецком национальном медицинском университете первый центр дистанционного обучения 

(ДО) организован в 2008 году на кафедре фтизиатрии и пульмонологии. Он появился в период 

внедрения в области международных проектов по преодолению эпидемии туберкулеза. Опыт 

проведения тренингов по ТБ показал, что обучение специалистов должно осуществляться 

постоянно. В 2006 году на кафедре создана информационная система (ИСК), одним из 

компонентов которой является СДО (авторское свидетельство № 27734 «Комп’ютерна 

програма «Система дистанційного навчання з фтизіатрії»). С 2008 года она широко 

используется как компонент самостоятельной подготовки студентов, курсантов, интернов.  
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Наиболее удобной программой в реализации ДО оказалась Moodle – система 

электронного обучения, которая написана на языке программирования PHP и может выполняться 

на компьютерах с операционной системой Windows, Linux и пр. Moodle устанавливается на 

сервер, пользователи получают доступ к серверу по сети через браузер (Internet Explorer, Mozilla 

FireFox, Opera и т.д.). Система отличается простотой, удобством использования, своими 

функциональными возможностями. Веб-ресурсы учебной среды содержат информацию в 

текстовом, графическом, аудио- и видео-форматах. Они создаются, накапливаются, 

сохраняются и передаются в форматах, соответствующих стандартам сохранения и обмена 

учебными объектами (SCORM). 

Цель работы. Провести сравнительный анализ результатов обучения студентов 4 

курса медицинских факультетов по фтизиатрии, обучающихся традиционно и с 

использованием системы дистанционного обучения за 2010-2012 учебные годы. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты обучения 412 студентов 4 

курса медицинских факультетов в 2010-2012 учебных годах. Они были разделены на 2 группы. 

Студенты 1-ой группы (243 человек) обучались по традиционной форме, 2-ой (169 человек) 

наряду с традиционной формой обучения использовали СДО. Студентам был открыт доступ 

ко всем учебным материалам, обучающим фильмам, тренировочным тестовым заданиям. За 

студентами был закреплен преподаватель-консультант (тьютор), оказывающий помощь на 

всех этапах самостоятельной внеаудиторной работы. Оценку эффективности использования 

СДО проводили на основании анализа результатов успеваемости обучающихся по 

количеству «3», «4», «5» и по среднему баллу в каждой группе. Материал обработан методом 

вариационной статистики и с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. По окончании изучения дисциплины во 2-ой группе по 

сравнению с 1-ой достоверно уменьшилось количество «3» (с 32,2% до 16,7%, р<0,01), 

выросло в 2 раза количество «5» (с 16,6% до 32%, р<0,01). Количество «4» не изменилось 

(51,2% и 51,3%). Средний балл по предмету в группе с использованием элементов ДО 

составил 4,15 против 3,84 (р<0,01). 

Выводы. Использование СДО при обучении студентов 4 курса позволило улучшить 

качество подготовки обучающихся, о чем свидетельствуют более высокие результаты и 

средняя рейтинговая оценка. Система дистанционного обучения удобна при внеаудиторной 

подготовке студентов к занятиям. 

 

 

УДК: 37.015.3:159.953.5]:004 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ НАВЧАННЯ  

СТУДЕНТІВ IV КУРСУ МЕДИЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Недельська С.М., Мазур В.І., Шумна Т.Є. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: навчально-виховний процес, вищий навчальний заклад, студенти, 

медичний факультет, інформаційні технології. 
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Одна із традицій вітчизняної медицини полягає у поєднанні професійної і моральної 

підготовки студентів, вдосконалення яких йде через процес спілкування з викладачем та 

пацієнтом. Крім набуття всебічних та ґрунтовних знань, майбутній лікар повинен  вміти 

використати на практиці ці знання, тому що перше спілкування з пацієнтом може бути 

вирішальним у процесі пізнання хвороби і визначення подальшої лікарської стратегії і тактики. 

В процесі підготовки майбутніх лікарів треба шукати нові форми навчання для оволодіння 

диференційованими варіантами спілкування лікаря з різними категоріями хворих, розвитку 

вміння знаходити вихід із складних,  інколи конфліктних, ситуацій. У сфері освіти дедалі 

більшого визнання набуває гуманістичний підхід до навчання, для якого характерний наголос 

на емоційному аспекті взаємодії викладача й студента. Це набуває  особливого значення при 

впровадженні інформаційних технологій в навчальний процес. Можна виділити дві протилежні 

концепції навчання: інтерналістську, коли процес навчання розглядається як автономний 

процес, й екстерналістську,  яка розглядає активність навчання як наслідок впливу зовнішніх 

факторів. Викладання традиційно вважається керуванням навчальною діяльністю студентів. 

На сучасному етапі викладання здійснюється за допомогою організації навчального матеріалу 

(програм, підручників, навчальних посібників та ін.), або шляхом  формування навчальних дій 

студентів і відповідних орієнтовних основ, навчальних завдань і цілей, педагогічних вимог та 

оцінювання. Але такі підходи до процесу навчання вже не задовольняють потреби на 

сучасному етапі. Інформаційні технології набувають все більшого значення. 

Аналіз особливостей навчально-виховного процесу студентів медичного факультету, 

які вивчають педіатрію на кафедрі факультетської педіатрії показує, що у новому баченні за 

кредитно-модульною системою навчання виступає як закономірна, послідовна, безперервна 

зміна моментів розвитку взаємодіючих суб′єктів.  

 

 

УДК: 611.013.31: (086.4) 

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАТИВНОЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ І МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ  

СКЛАДОВИХ В КУРСІ ДИСЦИПЛІНИ „ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ”  

ПРИ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ  

Яценко В.П., Матвійчук А.О. 

Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ НТУУ «КПІ» 

 

Ключові слова: тривимірне моделювання, 3D-зображення, 3D-реконструкція, 

сегментація медичних зображень. 

В своє здоров‘я людина завжди робила найбільший внесок. З розвитком фізики почав 

розвиватись напрям медичної візуалізації тих чи інших процесів в організмі людини за 

допомогою ядерно-магнітного резонансу, систем, що моніторять хімічний склад організму 

тощо. Можливість зняття та обробки медичних зображень, яку ще часто називають медичною 

візуалізацією, дала можливість людині заглянути в усі структури мозку, у склад усіх тканин та 

систем в організмі. Саме тому, для підвищення якості інтерпретації отриманої таким чином 

двовимірної інформації, потрібно застосовувати тривимірне представлення. Спосіб 

тривимірного представлення діагностичних даних пов‘язаний з потужними апаратними 

можливостями, які представляють можливим отримання паралельних, або розташованих під 



21 

певним заздалегідь відомим кутом, магніто-резонансних, рентгенівських або 

ультрасонографічних зрізів з їх наступним об‘єднанням в єдиний візуальний масив, в якому 

«прозорість» елемента зображення визначається, наприклад, його ехогенністю. Саме тому, 

при побудові тривимірних зображень основним завданням є перехід від набору комп‘ютерних 

зрізів у форматі 2D, які було отримано в результаті проведення медичного діагностичного 

обстеження, у формат 3D об‘єктів. Медичні зображення дають основний обсяг інформації про 

об’єкт, для вилучення якої, потрібен їх аналіз. Сегментація медичного зображення є складне 

завдання, методи для вирішення якої вибираються у відповідності з характеристиками і 

властивостями аналізованого зображення.  

Для вирішення цих задач на ринку програмного забезпечення існує багато систем, 

найпопулярніші серед яких 3D-Doctor, Simpleware, Mimics. Для того, щоб дійти висновку, які 

програмні засоби для сегментації об’єктів і для побудови 3D-моделей є кращими, були 

проаналізовані наступні програми: 

Критерії 3D Doctor Simpleware VGStudio Max 

Експорт формата 

DICOM 

+ + + 

Можливість сегментації 

зображення 

+ + + 

Можливість 

побудови 3D- моделі 

+ + + 

Функціональні можливості 8 9 10 

Сприйняття інтерфейсу 9 8 7 

Простота в роботі 8 8 6 

Після виконаної роботи однозначної відповіді, який програмний продукт кращий, немає. 

Це пов'язане з тим, що потрібно вибирати по таким критеріям, як: функціональні можливості, 

простота в роботі, сприйняття інтерфейсу. Жодна з систем не задовольняє всіх поставлених 

вимог. Так як, якщо функціональність програми є найкращою, то простота в роботі та 

сприйняття інтерфейсу не є задовільними поміж інших програмних продуктів. Наприклад, за 

функціональними можливостями для вирішення задач, найкраще підходить VGStudio Max та 

Simpleware, але найбільш простий інтерфейс в системі 3D-Doctor.   

Тому, актуальною задачею на сьогоднішній час є підготовка спеціалістів, які б вміли 

обробляти за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення основні види медичних 

зображень, а саме КТ, МРТ, УЗД, та знали технології їх тривимірної реконструкції. 

 

 

УДК: 004.9 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНА НА ОСНОВІ КІБЕРАКМЕОЛОГІЧНИХ  

МЕДИКО-БІОЛОГЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Антонов В.М. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Українська Академія Акмеологічних наук 

 

Мета дослідження. В національному технічному університеті України «Київському 

політехнічному інституті» та в Українській Академії Акмеологічних наук у співпраці з 
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Міжнародною Академією Акмеологічних Наук - досліджуються та реалізуються проблеми 

проектування  дистанційних та телемедичних КАМБІС (кіберакмеологічних медико-біологічних 

інформаційних систем) у сфері здоров’я. Дистанційна освіта в КАМБІС — освіта у галузі 

кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних системах, яке повністю або частково 

здійснюється за допомогою телекомунікаційних технологій і засобів. Суб'єкт дистанційної 

освіти в КАМБІС віддалений від лікаря, педагога, і/або учбових засобів, і/або освітніх ресурсів. 

Дистанційна освіта по КАМБІС - це новий підхід до освітньої парадигми в галузі 

кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних систем. Кіберакмеологія – це наука 

про технологічне моделювання розвитку та удосконалення творчої індивідуальності людини 

(особистості); методологія проектування нових знань про людину та досягнення бажаного 

результату, яка включає технологічні моделі і методи створення архітектоніки (гармонійне 

сполучення частин у єдине ціле) для креативного саморозвитку особистості на еволюційному 

шляху творчої зрілості та впровадженні математичних акме- систем, що базується на 

основних принципах таких наук як кібернетика, акмеологія, синергетика, біхевіоризм,  

когнітологія тощо. Концепція кіберакмеології полягає у теоретичному і практичному 

моделюванню здоров’я, талантів та здібностей особистості на основі сучасних інформаційних 

технологій (ІТ) - за рахунок методології досягнення акме- точок Людини у різних областях та 

ситуаціях, та реалізація побудованої моделі на основі філо- і онто- ґенезу у вигляді 

кіберакмеологічної інформаційної системи (ІС). Принципи кіберакмеології полягають у 

наступному: структурування власного суб’єктивного досвіду на основі СІТ, формування 

автокреативності, конструювання внутрішнього світу людини, комунікації та людського 

спілкування, інтелектуальної синергетичності особистості, когнітологічної акмеологічності 

людства, креативної біхевіористичності особистості, програмування швидкого інтелектного 

навчання, проектування: стану узгодженості (конгруентності) з собою (з довкіллям); стану 

Творчості, Здоров’я тощо; потрібного емоційного та нейрофізіологічного стану; екології взаємо 

відносин і т. ін., результативності креативного розміркування, синергетичності та динамічності, 

інтерактивності та ітеративності, багатосередовищності реалізації, формування 

індивідуальних карт світу за рахунок людських фільтрів, альтернативності та узгодженості, 

позитивності та конструктивності у досягненні мети, когнітологічної трьохбічності 

(трьохкреативності) та збалансованості. життєдіяльності людини (інтуїція, свідомість, 

підсвідомість), креативної ресурсності та потенційної енергії і можливостей, моделювання 

успішної синергетично-креативної особистості, креативності саморозвитку, екологічності та 

гармонії з довкіллям, когерентності (зв’язності) моделювання. Методи кіберакмеології мають 

широке застосування при проектуванні АРМ або людино-комп’ютерних комплексів (Л-КК) 

лікаря у МБІС чи програмно-технологічних систем. Класифікація відповідних АРМ, що 

створюються представлена таким чином: фактологічні, кіберакмеологічні та гібридні. 

Дистанційне навчання в області кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних 

системах за своєю методологією претендує на окрему форму навчання (разом з очною, 

заочной, вечірньою, екстернатом, самоосвітою).  

Модель та методи. Дистанційне навчання по КАМБІС має декілька моделей. Зокрема 

— модель інтеграції очного і дистанційного навчання в різних пропорціях. Проводяться 

дослідження з метою створення когнітологічних мультимедійних курсів для дистанційної 

освіти у мережі на синергетично-експертних засадах з використанням біхевіористичного 

моделювання для медико-біологічних інформаційних систем (МБІС).  З метою системного 

підходу, щодо створення комп’ютерних дистанційних курсів розроблена відповідна 

когнітологічна модель-оболонка, що дозволяє стандартизувати, систематизувати і 
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формалізувати  процес створення курсів для дистанційного навчання. Комп'ютерна модель 

дистанційного навчання покладена в основу проектування концептуальної схеми акме-ІС і 

забезпечує реалізацію таких елементів: статична парадігматика знань, динамічна інформація, 

синхронна парадігматика матеріальних форм, динамічна синтагматика матеріальних форм 

тощо. Модель також призначена для дослідження процесів аналіза і синтезу тексту (змісту 

дистанційних процесів) у мозку людини з метою ефективності засвоєння матеріалу. Модель 

базується на парадигмах лінгвістичного моделювання: епістемологічні, онтологічні; 

гипотетичного моделювання; відтворюючих моделях: лінгвістичні, інженерно-лінгвістичні, 

лінгво-дидактичні. Загальна архітектура дистанційного акме-ІС включає такі модулі: вводу, 

обробки, класифікації та систематизації даних (знань); методів опису, обробки, зберігання 

даних (знань); систем управління базами даних, знань, мета знань (фактологічних, 

когнітологічних, біхевіористичних, синергетичних, акмеологічних тощо); аналізу та синтезу; 

модифікації; семантичної та лінгвістичної обробки; валеології; тестування; дистанційного 

навчання; діагностики; допомоги; консультацій; прецедентів тощо. Функції дистанційного акме-

ІС: накопичення даних і знань з акмеологічних проблем; контроль (верифікація), 

релевантність; класифікація та структуризація; коригування та модифікація; створення архівів 

та довідок; генерування банка даних та знань тощо; проектування, розробка та реалізація 

спеціального програмного забезпечення, моделей та методів опису, нових технологій, нових 

алгоритмів; інтерактивне вирішення акмеологічних проблем особистості; моделювання нових 

позитивних ситуацій та можливостей; формування порад, рекомендацій, технологій поведінки 

та спілкування для досягнення успіху у навчанні. Моделювання розглядається на рівні трьох - 

ланцюговій схемі свідомості: імпліцітно-аморфна  підсвідомість (інтуіція), експліцітно-мовна 

базова свідомість, надсвідомість (творчість). У моделі застосовується поняття нечітких 

множин для лінгвістики, для чого використовується три підходи: метод імовірнісних оцінок, 

метод експертних оцінок, метод структурних ознак нечітких множин.  

Висновок. Впровадження запропонованої моделі дозволяє реалізувати великі 

методологічні можливості традиційної, математичної і прикладної лінгвістики. Спроектовано 

та реалізується Веб-сайт з відповідними характеристиками. 

 

 

УДК: 378.018.43:[378.4:61]]-048.23  

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В  ВИЩИХ  МЕДИЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Гончарова Н.Г., Кірсанова О.В., Свєтлицький А.О. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання,  моделі навчання, 

комп’ютерні телекомунікації. 

Анотація. Комп’ютерна  технологічна революція останніх років проникла в усі сфери 

людського суспільства і сприяла виникненню нових вимог у вищій школі України. Новим 

знанням необхідні нові методи впровадження. В роботі розглянуто  сучасні моделі 

дистанційного навчання та обгрунтована доцільність застосування дистанційної освіти у 

вищих медичних навчальних закладах.  
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ФАРМАКОЛОГІЇЇ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ  

ОСВІТИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Тржецинський С.Д., Гречана О.В. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: підготовка викладачів, фармацевтична освіта, інформаційні 

технології. 

Пошуковий характер діяльності студента формує в нього мотивацію до засвоєння нової 

інформації, потреби у самоосвіті, вивченні передового досвіду, підвищенні своєї майстерності. 

Викладачу, унаслідок цього, необхідно складати умови для підготовки студента нового типу – 

студента-дослідника. Таке навчання може здійснюватись спільно з іншими людьми, у великих 

групах, але всі зміни у кожній людині у процесі навчання є глибоко індивідуальними. Оскільки 

навчання може бути ефективним, тільки якщо воно внутрішньо умотивоване для студента, то 

сам студент повинен бути активним «елементом» процесу навчання, який націлено на 

суб’єктивне «відкриття» нових для себе знань та навичок. 

На кафедрі фармакології, фармакогнозії і ботаніки Запорізького державного медичного 

університету розроблено моделі активної взаємодії викладач – студент, що орієнтовані не на 

отримання готової, а на пошук нової інформації. Активне навчання є внутрішньо мотивованим 

та цілеспрямованим. Ключовими словами для нього є : «віднайти, скласти, засвоїти». 

Реалізуються ці принципи через сучасні освітні технології, що, незважаючи на їх правову 

невизначеність, у змістовому плані – це насамперед є умовою підвищення якості освіти, і як 

наслідок, можливість підвищення конкурентоспроможності конкретного учбового закладу на 

ринку послуг освіти. 

Для більш активного засвоєння матеріалу, що подається у педагогічному процесі, нами 

обрані такі методи та технології навчання, як найбільш прийнятні для навчання студентів 

фармакології: інформаційні технології, ділові ігри, групові дискусії. І на сьогоднішній день 

викладачі усвідомлюють значимість таких процесів, бо чим більше в арсеналі педагога 

варіантів проведення занять, тим цікавішою є його взаємодія зі студентами. Для надання 

допомоги у засвоєнні даних технологій для викладачів проводять цикли підвищення 

кваліфікації, групові заняття, організуються обговорення педагогічних проблем на засіданнях 

вченої та методичної рад; бажаючим надається можливість проходити перепідготовку з 

програми «Викладач вищої школи». 

Великим стимулом для викладачів у просуванні їх особистою педагогічною та 

освітянською траєкторією є і проведення відкритих занять, взаємовідвідування занять, що є 

можливістю вивчення досвіду колег та способом творчого самовираження провізора-

викладача. 

Педагогічна майстерність – це не раз і назавжди встановлені канони єдиних вимог 

викладання, а є постійною творчістю професорсько-викладацького корпусу, що вирішує 

найскладніші питання освіти та виховання у руслі найкращих традицій. Тому підготовка 

викладачів у даному напрямку є процес безперервний і творчий. 
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К ВОПРОСУ О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ПРОВИЗОРОВ 
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Запорожский государственный медицинский университет 

 

Ключевые слова: телеобучение, дистанционное образование, провизоры. 

Аннотация. Привлечение внимания к дистанционному обучению провизоров при 

заочной форме обучения. 

На первом Всеукраинском съезде «Медицинская и биологическая информатика и 

кибернетика» (23-26 июня 2010г.) отмечалась важность развития телемедицины в Украине. В 

частности в решении съезда сказано: поддержать программу действий по созданию 

Интернет-ресурса непрерывного профессионального развития врачей и провизоров и 

дистанционного обучения в рамках глобального проекта «Единое медицинское 

информационное пространство».  

В связи с переходом на кредитно-модульную систему обучения, меняется концепция 

профессионального обучения, происходит переход на непрерывное обучение в течение всей 

профессиональной жизни специалиста. Внедрение новых информационных технологий в 

непрерывную систему подготовки медицинских кадров подразумевает использование 

телеобучения. 

Огромное значение приобретают методы дистанционного образования, что позволяет 

получать новые знания без отрыва от основной работы. Использование средств электронных 

коммуникаций позволяет обеспечить контакт между учащимися и преподавателем 

удаленными друг от друга на любое расстояние. 

Медицина относится к той сфере деятельности, где невозможно будущему врачу 

получить базовое образование заочно. Если же речь идет о провизорах, то уже давно 

существует заочная форма их обучения. И именно здесь открываются огромные перспективы 

для внедрения дистанционного обучения в подготовку провизоров. 

Естественно, что полностью перейти на эту форму врядли удастся, даже в далеком 

будущем (лабораторные работы в обучении исключить нельзя), но значительную часть 

предметных циклов можно осуществлять дистанционно, когда преподаватели выполняют 

роль консультантов для каждого учащегося, и не только консультантов. Возможности 

Интернета позволяют: 

- рассылать материалы для обучающихся по технологии ДО с использованием 

электронной почты, передавать им компьютерные обучаемые курсы, держать обратную связь 

обучаемых с преподавателями: передача вопросов, результатов тестирования, контрольных 

работ, курсовых и дипломных работ; 

- проводить в диалоге обсуждения учебного материала, опрос обучаемых, итоговых 

занятий, модульного контроля; 

- иметь доступ к информационным архивам и библиотечным системам учебных 

заведений мировой системы образования, с возможностями получать практически 

неограниченную информацию по учебному и научному направлению; 

- использовать специальные программные средства поиска и сбора необходимой 

информации по конкретному научному или учебному направлению во всех мировых 

электронных архивах за короткое время; 
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- проводить видеоконференции по Сети (лекции, семинары, дискуссии). 

Резюме. Развитие этого нового направления в образовании вообще, и провизоров в 

частности – неизбежно, за ним будущее. 
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Кафедра фармакогнозії, фармацевтичної хімії та технології ліків факультету 

післядипломного навчання Запорізького державного медичного університету проводить 

сертифікаційні цикли перепідготовки та підвищення кваліфікації за спеціальностями 

«Організація та управління фармацією», «Загальна фармація», «Аналітично-контрольна 

фармація», «Фармація». За 2012-2013 навчальний рік на курсах підвищення кваліфікації 

пройшли навчання та просертифіковані понад тисячу фармацевтичних фахівців Запорізької, 

Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської областей. На даний час 

порядок професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації фармацевтичних кадрів 

регламентований наказом Міністерства охорони здоров'я України № 818 від 12.12.2006 р. 

«Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів». Даний документ встановлює норми 

і вимоги до цього виду професійної діяльності і формує основу раціонального освітнього 

супроводу професійної діяльності фармацевтичних кадрів. Однак, при практичній реалізації 

даного наказу виникають ряд проблем і питань, які і є предметом обговорення в даній статті. 

На при кінці кожного циклу в навчальному закладі проводиться опитування слухачів за 

змістом і методології навчання з метою визначення його результативності. На жаль, 

доводиться визнати, що сучасний аптечний бізнес хоче бачити у фармацевтичних фахівцях, в 

основному, продавців-консультантів зі спеціальними знаннями і хорошими комунікаційними 

здібностями. Як показує досвід, аптечні працівники погано орієнтуються в економічному і 

фінансовому аналізі діяльності, нормативно-правовій базі з фармацевтичної діяльності, 

трудовому праві, законах і правилах розвитку сучасного фармбізнесу, логістиці, інноваційному 

менеджменті в діяльності фармацевтичних організацій. Таким чином, одним із завдань при 

формуванні освітніх програм ФПО є наближення їх до вимог реального життя і використання 

сучасних інформаційних технологій у освіті спеціалістів з фарміндустрії. Актуальним 

завданням, що стоїть перед ФПО ЗДМУ є створення можливості повного переходу на 

дистанційні форми навчання з використанням сучасних інформаційних технологій. Така 

необхідність виникла у зв'язку з проханнями провізорів та фармацевтів, які проживають у 
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інших областях пройти навчання на циклах за заочною формою з використанням 

дистанційного навчання. Процес навчання передбачає здійснювати із застосуванням кейс-

технології дистанційного навчання, при якій слухач взаємодіє з викладацьким складом 

асинхронно за допомогою електронної пошти. Рецензії на виконані реферати та контрольні 

завдання можуть висилатися і по електронній пошті, і факсом. Проведення кваліфікаційного 

іспиту можливе як за очною формою на території проживання слухачів (при наявності досить 

великих груп), так і шляхом заочного тестування з використанням електронної пошти. Дана 

форма навчання на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації має на наш погляд, 

поряд переваг: навчання без відриву від виробництва; індивідуальні терміни проходження 

сертифікаційних циклів; можливість самостійної роботи з навчальними матеріалами, які 

представлені у електронному вигляді; можливість отримання індивідуальних консультацій від 

викладачів; нестандартні завдання для самостійної роботи; більш низька собівартість роботи 

циклів. 

Надалі представляється можливим використовувати для дистанційного навчання не 

тільки кейс-, а й інтернет-технології з створенням власного сайту ФПО ЗДМУ. Сайт повинен 

містити інформаційний та контрольний блоки і по кожному циклу в цілому, і по кожній 

дисципліні окремо в рамках циклу. Створення такого сайту має сприяти більшій прозорості 

пропонованих освітніх програм і можливості оцінки якості підготовки. 
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Ключові слова: інтернатура, фармацевтичний аналіз, лекції, мультимедійні презентації. 

Обов’язковою формою післядипломної фармацевтичної освіти випускників вузів є 

інтернатура. Вивчення під час інтернатури дисципліни «Фармацевтичний аналіз лікарських 

засобів» («ФА ЛЗ») має сприяти підготовці майбутніх провізорів до здійснення діяльності в 

сфері забезпечення та контролю якості лікарських засобів. Ключовою ланкою у структурі 

навчального процесу дисципліни є лекційний курс. При впровадженні сучасних інформаційно-

комп’ютерних технологій у навчання провізорів-інтернів поступово відбуваються зміни у 

структурі, методах та способах викладання лекційного курсу з дисципліни «ФА ЛЗ». 

Мета роботи – узагальнити та проаналізувати досвід читання провізорам-інтернам 

спеціальності «Загальна фармація» лекційного курсу з дисципліни «ФА ЛЗ» із використанням 

розроблених мультимедійних презентацій. 

За умов поступового зменшення кількості лекційних годин, використання 

мультимедійних розробок є ефективним засобом вдосконалення методики викладання. Це 

пов’язано із структуруванням лекційного матеріалу, збільшенням його наочності, а також 

полегшенням сприйняття за рахунок поєднання візуальних образів, відображених на 

презентації, із вербально-логічним поясненням від лектора. Поряд із тим, при створенні 
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презентацій інколи виникають певні труднощі із добором змістовного наповнення, формою 

його подачі, визначенням оптимальної кількості слайдів, деякі складнощі у технічному 

оформленні тощо. 

Перспективою застосування новітніх комп’ютерних освітніх засобів при вивченні 

дисципліни «ФА ЛЗ», на нашу думку, може стати використання інтерактивних навчальних 

дошок як у лекційному курсі, так і під час практичних занять. 

 

 

УДК: 378.018.43:378.018.4:615.15 
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Білай І.М., Дарій В.І., Рижов О.А., Демченко В.О., Красько М.П. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Передатестаційні цикли (ПАЦ) підвищення кваліфікації проводяться з метою 

визначення рівня теоретичної і практичної підготовки провізора відповідно вимог до 

характеристик другої, першої і вищої кваліфікаційної категорії. Метою ПАЦ є також 

поглиблення професійних знань, умінь і навичок, ознайомлення з основними досягненнями в 

галузі фармації, надання допомоги в підготовці самостійної фармацевтичної роботи. 

У сучасному світі дистанційне навчання набуває статусу основної форми 

післядипломної освіти: досвід розвинутих країн переконливо засвідчує переваги дистанційної 

форми професійного навчання лікарів і провізорів на базі мережевих технологій та 

з використанням режиму on-line. Прогресивність навчання й підвищення фахової кваліфікації 

визначається не лише їх якістю, але й оперативністю, і на цьому шляху сучасні засоби 

інформатизації створюють надзвичайно широкі можливості. Серед переваг пропонованого 

формату дистанційного навчання — не лише отримання сучасних знань з перших вуст 

провідних вітчизняних науковців, закладення у професійну свідомість слухачів інструментарію 

доказової медицини та фармації, але й система зворотного зв’язку: можливості 

багаторазового засвоєння знань шляхом повторного опрацювання лекційного матеріалу on-

line, а також швидкої перевірки отриманих знань шляхом виконання тестових завдань.  Крім 

того, необхідно постійно удосконалювати лекційну інформацію, поповнюючи її останніми 

науковими даними.  

Як пропозиції щодо оптимізації курсів удосконалення провізорів-курсантів хотілося 

відзначити наступне: встановити облікову базу дистанційних курсів: кількість годин, яким 

чином проводити лекції, практичні й семінарські заняття, розробити робочі програми; 

переробити екзаменаційні тести за програмою «Елекс». 
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Основними завданнями інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки 

випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, їх 
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професійної готовності до самостійної провізорської діяльності. Підготовка до загального 

циклу інтернатури була розпочата кафедрами та деканатом факультету під час навчання 

майбутніх провізорів-інтернів на 5 курсі. Для проведення контрольних відвідувань були за-

лучені всі викладачі кафедри клінічної фармації, фармакотерапії і УЕФ ФПО. У результаті 

контрольних відвідувань встановлено, що в цілому робота провізорів-інтернів на робочих 

місцях задовільна. Кожним провізором-інтерном заповнено індивідуальний графік 

проходження інтернатури та виконувався перелік теоретичних знань і умінь, практичних 

навичок, якими повинен оволодіти провізор-інтерн на базі стажування. Всі провізори-інтерни 

під час заочного навчання виконували свої професійно-посадові функції в обсязі 50 % 

навантаження провізора, брали участь в семінарах, конференціях, які проводилися в аптечних 

установах. В адміністративному відношенні інтерни підпорядкувалися керівництвам базових 

установ.У процесі контролю за виконанням плану і програми інтернатури (залік, рубіжний 

контроль) керівники підготовки інтернів оцінювали засвоєння інтерном теоретичних положень 

з фармації, його світогляд, уміння застосовувати отримані знання у практичній діяльності. Під 

час проходження заочного циклу на базі аптечного закладу всі провізори-інтерни щотижнево 

заповнювали щоденник, який в повному обсязі відображає виконану роботу із п'яти розділів: 

управління і організація фармації, технологія ліків, фармацевтичний аналіз лікарських засобів, 

фармакогнозія і клінічна фармація. Всі інтерни склали звіт про роботу в заочний та очний цикл 

навчання. На кожного інтерна написана характеристика керівників бази стажування. Оскільки 

щоденник є офіційним документом, який повинен вестися належним станом, його надавали 

для перевірки керівникам навчання з боку аптечного закладу.  
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На сучасному етапі інформатизації медичної освіти необхідне постійне удосконалення 

та підвищення професійного рівня фармацевтичних спеціалістів. Метою роботи є оптимізація 

навчального процесу  та системи контролю засвоєння теоретичних знань і практичних навичок 

з медичного  та фармацевтичного товарознавства на основі  інноваційних освітніх технологій, 

використовуючи вітчизняний і закордонний досвід. В умовах переходу до Болонської системи 

тестовий контроль займає особливе місце  у перевірці знань, вмінь та практичних навичок 

студентів.  Тестові завдання широко використовуються на кафедрі для  оцінки вихідного, 

рубіжного та підсумкового контролю засвоєння знань,  при самостійній роботі, при підготовці 

до ліцензійних іспитів. Актуальним і пріоритетним напрямком роботи викладачів кафедри є  

також удосконалення мультимедійних інформаційних технологій. 

При написанні курсових та реферативних робіт широко використовується  Internet-

ресурси. Студентам рекомендують матеріали з питань світового фармацевтичного ринку 

лікарських засобів, правового регулювання у сфері обігу лікарських засобів, розробки 

лікарських форм. У студентів викликають інтерес матеріали Інтернету щодо аналізу якості 
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лікарських форм, способах та механізми постачання їх на фармацевтичний ринок; методи 

контролю, маркування, пакування та транспортування лікарських засобів. Новітні технології 

застосовують в поєднанні з традиційними, що дозволяє використати знання студентів, набуті 

в результаті міждисциплінарної  інтеграції на профільних кафедрах.  

Висновок. Використання новітніх технологій дозволяє підвищити ефективність 

викладання навчального матеріалу,  посилити мотивацію студентів до пізнавальної діяльності 

при вивченні медичного і фармацевтичного товарознавства, підвищити якість навчання. 
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Развитие современных информационных технологий приводит к модернизации 

системы образования. Суть такой модернизации отразилась в концепции дистанционного 

обучения, которая, благодаря такому глобальному явлению как Интернет, охватывает 

широкие слои общества и становится одним из важных факторов его развития. Особое 

значение такая модернизация системы образования приобретает на последипломном этапе 

обучения работников практической фармации. 

Основу процесса дистанционного обучения составляет целенаправленная и 

контролируемая интенсивная самостоятельная работа. Для эффективного обучения 

фармакоэкономики для провизоров-интернов всех форм обучения на кафедре клинической 

фармации, фармакотерапии и УЭФ ФПО разработано учебное пособие. В нем в доступной 

для самостоятельного изучения форме изложены основные теоретические вопросы по 

фармакоэкономическим исследованиям. Текст сопровождается графиками, формулами, 

таблицами, схемами, которые способствуют более легкому восприятию материала. В конце 

каждой темы есть тесты, ответив на которые провизор-интерн может оценить степень 

изучения данной темы. Рассмотрены также примеры решения заданий по темам. При 

разработке учебного пособия учитывались данные интернет-страницы по фармакоэкономике 

www.uspor.org, которая действует в Украинском отделе Международного общества 

фармакоэкономических исследований (USPOR). Она содержит учебные, научные материалы 

о методах и результатах фармакоэкономических исследований в Украине и в дальнейшем 

будет способствовать непрерывному образованию работников практической фармации.  
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Сегодня дистанционное обучение распространено во многих странах мира и с каждым 

годом его популярность растет. Так, в 1997 году в 107 странах функционировало около тысячи 

высших учебных заведений с дистанционной формой обучения. Количество слушателей, 

получивших высшее образование с применением дистанционных технологий, составило 

более 50 млн человек. В 2006 году количество слушателей достигло уже 96,5 млн, а к 2023, 

по прогнозам специалистов, количество дистанционных слушателей будет более 120 млн. 

Основой для развития системы дистанционного обучения стало: интернет, 

электронная почта, телемедицина, электронные учебники.  

В Национальном фармацевтическом университете на кафедре клинической 

фармакологии института повышения квалификации специалистов фармации внедряется 

новая форма образовательных услуг - дистанционное обучение на   цикле тематического 

усовершенствования специалистов фармации, цель которой - повышение уровня 

профессиональной компетенции работников фармации в современных условиях. 

Дистанционное обучение требует комплексного подхода: разработки теоретического 

материала и методики обучения, технологии обучения, содержания курса, организации 

дистанционного обучения, разработки мультимедийных приложений. Для организации 

проведения дистанционного обучения необходима сама оболочка, высокоскоростной интернет, 

лицензионное программное обеспечение, доступ к базам данных, электронные каталоги, 

демонстрационные материалы, электронные учебные материалы, банк задач с ответами, 

электронный справочник по учебному курсу, контрольно-обучающие программы и т.д. 

Однако, при внедрении дистанционного обучения есть и некоторые технические 

проблемы: отсутствие скоростного интернета, устаревшая компьютерная техника. 

Повышается нагрузка на преподавателя и адекватная оценка труда педагога материальными 

средствами. Преподаватели должны в достаточной степени владеть современными 

компьютерными технологиями обучения, а для этого необходимо повышение квалификации 

преподавателя; овладеть новыми приемами работы, перестроить стиль работы, подготовкой 

новых знаний, методического обеспечения, отлаживание системы контроля знаний 

слушателей.   

Таким образом, дистанционное обучение основано на современных информационных 

технологиях и его можно рассматривать как эволюцию традиционного обучения. Новая 

форма будет способствовать повышению качества и доступности образовательных услуг для 

специалистов фармации, а также созданию условий для их непрерывного обучения на 

протяжении всей жизни. 
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Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

 

У зв’язку з безперервним розвитком наукових досягнень в галузі медицини та фармації, 

а також з інтенсивним реформуванням післядипломного рівня освіти в Україні, виникає 
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потреба в удосконаленні і пошуку нових методів та засобів підвищення якості процесу 

навчання на післядипломному рівні. 

Тому нами запропоновано та впроваджено в педагогічний процес ряду вищих медичних 

навчальних закладів України інструктивно-методичні рекомендації, а саме збірник положень, 

кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій персоналу підприємств фармації; 

довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, посадових інструкцій персоналу 

підприємств фармації, типових Положень та стандартних робочих методик. Також, 

враховуючи отримані дані дослідження структури, рівня захворюваності з тимчасовою 

втратою працездатності та алергічних проявів у аптечних працівників, нами запропоновані 

методичні рекомендації з метою підвищення продуктивності праці аптечних закладів за 

рахунок скорочення тимчасової непрацездатності серед працюючих осіб, скорочення 

фінансових витрат, для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В методичних 

рекомендаціях обґрунтовано використання методичних підходів до вивчення захворюваності 

з тимчасовою втратою працездатності аптечних працівників. Наведено характеристику етапів 

вивчення рівня та структури алергічних проявів, захворюваності аптечних працівників з 

урахуванням структури та рівня захворюваності, вікових та стажевих груп аптечних 

працівників, сезонності та інших чинників.  

Вищенаведені інструктивно-методичні рекомендації призначені для слухачів системи 

підвищення кваліфікації, керівників аптечних закладів, спеціалістів практичної фармації, 

провізорів-інтернів, магістрантів та майбутніх спеціалістів фармації – студентів-практикантів 

фармацевтичних факультетів вузів. 

Таким чином, впровадження і застосування розроблених інструктивно-методичних 

рекомендацій в навчальний процес при дистанційній післядипломній освіти дозволить 

підвищити підготовку провізорів-інтернів та слухачів системи підвищення кваліфікації що буде 

сприяти більш ефективному засвоєнню ними необхідних практичних навичок та теоретичних 

знань. 

На даний час інструктивно-методичні рекомендації направлені до Державної служби 

лікарських засобів України для завершального опрацювання, професійної та юридичної 

експертизи, внесення зауважень, доповнень, змін провідними фахівцями, узгоджень, 

процедури проходження та затвердження уже як нормативно-правових документів та 

введення їх у практику наказом Державної служби лікарських засобів Міністерства охорони 

здоров’я України. 
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У час розвитку інформаційних технологій післядипломна фармацевтична освіта не має 

право стояти на місці, оскільки з’являються перспективи впровадження новітніх технологій у 
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навчальний процес, розширення функціональних можливостей теоретичної та практичної 

підготовки, стирання кордонів між медичними та фармацевтичними закладами, застосування 

сучасних засобів навчання, розширення інформаційних ресурсів, підвищення гнучкості 

безперервного професійного навчання, інформаційної місткості бази знань. Впровадження 

таких технологій дозволяє організувати дистанційне навчання (ДН) у рамках післядипломної 

освіти і таким чином для спеціалістів вирішити низку проблем пов’язаних з браком часу, коштів, 

територіальним положенням, станом здоров’я та ін.  

Якість дистанційної освіти – це сукупність властивостей освітньої системи, що 

забезпечують отримання курсантами знань, навичок і умінь, що відповідають вимогам, 

зафіксованим в державних стандартах професійної освіти. Однак ці нормативні документи не 

можуть охопити всіх параметрів навчання і гарантувати отримання повного комплексу знань і 

умінь у певній спеціальності. Тому в кожному навчальному закладі повинна існувати власна 

система управління якістю для досягнення необхідного рівня якості надаваних послуг. 

Повноцінний розвиток та якісне функціонування системи ДН можливе лише за наявності усіх 

її складових: нормативно-правової бази, курсантів, організаторів ДН, викладачів, належної 

матеріально-технічної бази у курсанта і викладача, методиста, фахівця у галузі інформатики, 

навчальних матеріалів, фінансово-економічної бази, маркетингових досліджень з актуальності 

курсу ДН, теоретичних розробок тематики, реклами ДН (друковані видання, конференції, 

засоби масової інформації) тощо. Окрім цього ця система повинна враховувати всі 

особливості, властиві конкретному навчальному закладу і таким чином враховувати інтереси 

як курсанта так і викладача. 

Таким чином, впровадження дистанційного навчання в системі післядипломної 

фармацевтичної освіти є перспективним і можливе лише вирішення усіх задач і проблемних 

питань. 
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Ключові слова: акмеологічні технології, іноземні студенти, інформаційні технології, 

методи та форми навчання. 

До сучасних освітніх технологій відносяться акмеологічні технології, що спрямовані на 

саморозвиток особистості. Необхідність розробки акмеологічних технологій пов’язана з тим, 

що кожна людина має навчитися перетворювати власні особистісні й діяльнісні ресурси на 

засіб оптимізації саморозвитку і самозмін. Акмеологічні технології мають гуманістичний 

характер, оскільки спрямовані на виховання поважного ставлення до розвитку й 

удосконалення власного особистісно-професійного потенціалу, визнання і сприйняття іншої 

людини, її обдарувань.  

Розробляючи акмеологічні технології, у роботі з іноземними студентами слід 

дотримуватися певних вимог, а саме: такі технології мають бути варіативними, адаптованими 

до несприятливих умов, нестандартних ситуацій; їх гнучкість повинна забезпечувати 
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саморегуляцію, самокорекцію суб’єктів діяльності; дотримання інтеграційного характеру, 

сутність якого полягає у заміні елементів різних типів і видів акмеологічних технологій. 

Останнім часом ідея створення середовища, в якому розвивалися б і ті, хто навчають, 

і ті, хто навчаються, актуалізується й розробляється. Пов’язуючи завдання вищої школи з 

професіоналізмом, професійною майстерністю, відзначимо необхідність створення 

акмеологічного середовища, яке б сприяло саморозвитку студентської молоді. У нашому 

розумінні акмеологічне середовище – це оточення, в якому присутні такі чинники, що 

позитивно впливають на саморозвиток і соціально-професійне зростання людини. Саме таке 

оточення формує акмеологічну культуру загалом людини і зокрема студентської молоді. 

У вищій школі акмеологічні технології забезпечують саморозвиток майбутніх фахівців. 

Сформувати акмеологічне освітнє поле у студентському колективі допомагають групові 

методи активного навчання, зокрема мозковий штурм, синектика, ділові й рольові ігри, 

евристична техніка активізації творчого мислення, методика аналізу проблемних ситуацій.  

Такі прийоми і методи розвивають креативність, творче мислення, позитивно впливають на 

професійну самореалізацію. У процесі професійної підготовки майбутні фахівці починають 

приділяти більше уваги професійному самопізнанню, формуванню комунікативних якостей.  

Прикладом акмеологічних технологій є рефлексивний практикум як програма розвитку 

та активізації творчого потенціалу її учасників, що базується на втіленні прийомів 

саморозвитку й самовдосконалення в практику вищої школи. Суть рефлексивного практикуму 

полягає в актуалізації потреб учасників в особистісному і професійному саморозвиткові; 

позбавленні стереотипів минулого досвіду, що утруднюють творчу самореалізацію майбутніх 

фахівців; інтегруванні ресурсів у нову гармонійну цілісність.  

Одним із суб’єктивних чинників є наявність у студентській групі активних, мобільних 

студентів, які є прикладом для інших і виявляють лідерські здібності. Діяльність таких студентів 

викликає в інших студентів інтерес до самопізнання і саморозвитку власного «Я». Під впливом 

активу студентської групи розвиваються майбутні фахівці. Важливим чинником розвитку 

молодої людини у студентські роки є приклад педагогів, які постійно намагаються підвищити 

власний науково-педагогічний потенціал, дотримуються стратегії і тактики особистісно-

професійного зростання. Такі викладачі гармонізують сприятливу взаємодію   в педагогічному 

колективі між самими викладачами і між викладачами і студентами.  

Отже, розробка і використання акмеологічниї технологій у навчально-виховному 

процесі ВНЗ підвищують якість освітніх результатів. 
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Aim. The purpose of an integrated licensing examination is to establish the appropriate level 

of graduates professional competence at minimum required level in accordance with the 
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requirements of higher education state standards. Professional competence is diagnosed as the 

ability to apply knowledge and understanding of basic pharmaceutical sciences. One of the 

conditions of credit-modular system is wide use of test control for checking of incoming and final 

knowledge levels. 

The aim of our study was database creation for test control on pharmacy compounding on 

different stages of material studying. 

Materials and methods. Different types of test control (incoming and final control (on practical 

classes), thematic and final module control, and license integrated examination «KROK-2» are 

logically connected. Integrated licensing examination results for the years 2005-2012 before and 

after the introduction of computer testing were analyzed. 

Results and conclusions. Using of computer technologies helps to increase motivation for 

assimilation of educational material and improving of pharmacy compounding studying. Therefore, 

introduction of informational and communicative technologies with modern software using into 

educational process allows to intensify independent studying work of students and to improve 

educational process; stimulates the development of intellectual resources and performs motivation 

function. Theoretical and practical training of high-qualified specialist is priority for education in 

modern conditions of pharmaceutical branch development. 
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фармації. 

На сьогодні у всьому світі зростає увага до сучасних та прогресивних методів навчання 

з використання комп’ютерних технологій, що може реалізуватися шляхом впровадження 

дистанційних освітніх процесів. Дистанційна освіта визнана в Україні, регулюється 

«Положенням про дистанційне навчання» (згідно Наказу МОН України № 466 від  

25.04.2013 р. і дозволяє об’єднати в процесі навчання віддалених територіально викладача та 

людину, яка навчається. 

Роль викладача в системі післядипломної освіти суттєво відрізняється від ролі 

викладача в класичній освіті, а дистанційне навчання вимагає від нього виконання додаткових 

функцій. У розробці дистанційного курсу приймають участь викладачі, які мають різні 

завдання: «викладач-предметник» – створює змістовну частину курсу (контент) з урахуванням 

потреб слухачів, методист – розроблює методичну частину курсу беручи до уваги дистанційну 

специфіку (способи представлення навчального матеріалу, види завдань, шляхи організації 

дискусій та інші види взаємодії між учасниками навчального процесу), планує щоденне 

навантаження на увесь курс навчання слухача, враховуючи його індивідуальну зайнятість, 

«викладач-тьютор» – інтерактивно представляє навчальний матеріал, взаємодіє зі слухачами, 

допомагає, виконує роль куратора в дистанційній освіті. На початковому етапі впровадження 



36 

дистанційних курсів в системі підвищення кваліфікації (ПК) фахівців фармацевтичної галузі 

викладачі повинні перевести в електронне середовище всі свої навчальні матеріали, які мають 

містити наглядні рисунки, питання на рефлексію, щоб слухач був весь час активним, відчував 

діалог з викладачем в процесі вивчення теми. Викладач в дистанційному навчанні застосовує 

нові форми взаємодії зі слухачами курсів: вебінар, форум, робота у віртуальних групах, тощо. 

Завдання для самостійної роботи викладач має вибирати такі, щоб стимулювати до 

самоорганізації, усидливості, викликати зацікавленість. Викладач має мотивувати слухачів 

для участі в завданнях, для чого йому необхідно досконало знати специфіку фармацевтичної 

галузі, бути знайомим з законодавчою базою і виносити на розгляд і дискусію такі питання, які 

перш за все актуальні для слухачів.  

Особливість слухачів циклів ПК фармацевтичної галузі, полягає у їх прагненні до 

отримання найсучасніших знань щодо нових технологій, безпеки застосування лікарських 

засобів, фармацевтичної опіки при відпуску ліків та ін. Вимогливість та активність фахівців 

спонукає викладача постійно вдосконалюватися, професійно зростати. Необхідно врахувати, 

що слухачі циклів ПК фахівців фармації – це дорослі зрілі (інколи люди похилого віку) зайняті 

люди, не всі з яких мають достатні навики користування спеціальними програмами і 

технологіями, що використовуються в дистанційному навчанні, тому до кожного завдання 

індивідуального чи групового тьютор має надати детальну покрокову інструкцію. Він повинен 

забезпечити для контингенту слухачів ПК доступне і зрозуміле подання матеріалу у вигляді 

текстових і мультимедійних засобів (відео, аудіо тощо), щоб у слухачів не виникало технічних 

бар’єрів для доступу до них. При застосуванні складних технологій слухач буде відчувати 

труднощі при роботі з контентом, це негативно вплине на хід навчання і відношення слухача 

до дистанційного процесу. Якщо в курсі планується виконання технічно складних завдань, які 

потребують навиків роботи зі спеціальними програмами, то такі прийоми повинні бути 

наприкінці циклу, коли слухач поступово занурюється в незвичне для нього середовище і 

поступово освоює технології. 

Таким чином, при впровадженні дистанційного курсу в системі ПК викладач виконує 

додаткові функції і повинен забезпечити застосування сучасних, доступних для слухача 

технологічних та педагогічних засобів навчання з урахуванням особливостей контингенту 

фахівців фармації. 
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Анотація. Для підвищення ефективності та якості процесу навчання іноземних 

студентів дисципліни "Інформаційні технології у фармації" запропоновано використовувати 
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компетентнісний підхід, що базується на впровадженні в навчальний процес особистісно-

орієнтованого навчання студентів. 

Це викликано тим, що НФаУ навчається близько 1300 іноземних студентів із 47 країн 

світу. Іноземні студенти мають різний початковий рівень сформованості знань, умінь та 

навичок з інформаційних технологій, що обумовлене використанням різних навчальних шкіл 

та освітніх програм в різних країнах. Особливо це стосується іноземних студентів, які обирають 

навчання англійською мовою та не навчаються на підготовчому факультеті. 

На кафедрі фармакоінформатики НФаУ було розроблено і впроваджено у адаптивний 

процес навчання іноземних студентів навчальний посібник "Інформаційні технології у 

фармації", який дозволяє забезпечити індивідуальну траєкторію навчання для кожного 

студента. Навчальний посібник складається з чотирьох модулів (розділів) відповідно до 

типової програми дисципліни, кожен модуль є самостійною змістовною лінією навчальної 

дисципліни. В свою чергу, модулі включають чотирнадцять підрозділів, кожний з яких (окрім 

першого) містить перелік практичних завдань. Послідовність вивчення підрозділів може бути 

довільною. Структура навчального посібника представлена таким чином, що теоретичний 

матеріал перемежовується практичними і самостійними завданнями застосування отриманих 

знань, умінь та практичних навичок у майбутній професійній діяльності. Навчальний посібник 

містить велику кількість пояснювальних ілюстрацій. В кінці кожного модуля розташовані 

теоретичні тести та практичні завдання для контрольної роботи студентів різного рівня 

складності. 
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Дистанційна освіта, яка досить широко застосовується в наш час в багатьох розвинених 

країнах світу, являє собою модель, котра інтегрується у традиційні системи навчання, і, 

орієнтуючись на впровадження в навчальний процес моделей освіти, заснованих на сучасних 

телекомунікаційно- інформаційних технологіях, доповнює і розвиває їх, сприяє створенню 

ефективного мобільного інтегрального освітнього середовища. Накопичений досвід 

застосування телекомунікацій показав, що цей вид інформаційних технологій дозволяє 

широко використовувати їх у різних сферах освіти: організовувати спільні дослідницькі проекти 

вузів та наукових центрів; проводити ефективну оперативну консультаційну допомогу 

широкому колу спеціалістів та підвищення їх професійної кваліфікації; обмінюватися 

інформацією, ідеями, планами, темами, розширюючи власний кругозір та підвищуючи освітній 

рівень; формуючи навички та культуру спілкування, що передбачає вміння коротко і чітко 

викладати власні думки, вести дискусію, аргументовано доводити свою точку зору, слухаючи 

і поважаючи думку партнера. Інформатизація освіти безпосередньо приводить до якісної зміни 

самого інформаційного середовища даної системи, надає нові можливості для розвитку 
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особистості та формування комунікативних умінь, навичок, що стають однією з головних 

складових професіоналізму молодого фахівця, забезпечує розвиток самостійності, 

самоконтролю, пам'яті, уваги, пізнавальних інтересів і здібностей. 

Дистанційна освіта за допомогою сучасних інформаційних і комунікаційних технологій 

дозволяє здійснювати багатоцільові, в тому числі трансдисциплінарні, освітньо-професійні 

програми, доступні різним соціальним групам і верствам населення. Особливе значення вона 

має для розвитку освітніх установ у сільській місцевості, в окремих районах, а також для сфери 

підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців. 

Ефективність будь-якого навчання залежить головним чином від чотирьох складових: 

- ефективної взаємодії всіх учасників процесу; 

- особливостей педагогічних технологій, які при цьому використовуються; 

- ефективності розроблених методичних матеріалів і способів їх доставки та 

використання; 

- ефективності зворотного зв'язку. 

Концепція розвитку та вдосконалення системи дистанційного навчання повинна, перш 

за все, стосуватись певних психолого-педагогічних проблем, оскільки проблеми технічного 

характеру (при наявності фінансування!) вирішуються досить просто. Сучасні інформаційні 

технології надають необмежені можливості в розміщенні, зберіганні, обробці та доставці 

інформації будь-якого обсягу і змісту на будь-які відстані. Отже, на успішність та якість 

навчання передусім впливатимуть ефективність організації процесу та якість 

використовуваних матеріалів, рівень професійної підготовки та майстерності викладачів, на 

яких в даному випадку покладаються функції координування навчально-пізнавального 

процесу, коректування курсу, що викладається, консультування, керівництва і т.п.  

В цілому, дистанційна освіта, на наш погляд, маючи цілий ряд переваг (гнучкість, 

доступність, рентабельність, мобільність, модульність, широке охоплення, соціальне 

рівноправ'я, технологічність, інтернаціональність), забезпечує більшу можливість реалізації 

особистісно-орієнтованого підходу до навчання. 

 

 

УДК: 378.014.3:[378.015.3:001.102:004.9] 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ – ВАЖЛИВА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНО НОВОЇ МОДЕЛІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Александрова К.В., Романенко М.І., Біленький С.А., Макоїд О.Б., Іванченко Д.Г., Шкода О.С. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: реформування системи освіти, образне представлення інформації, якісно 

нова модель підготовки фахівців, власні освітні траєкторії. 

Головна мета реформування сучасної системи освіти полягає в тому, що вона повинна бути 

здатна не тільки озброювати знаннями, а, передусім, сформувати свідому потребу в самостійному 

оволодінні ними, уміння та навички самоосвіти, а також навчити творчому (креативному) підходу до 

засвоєння знань протягом всього активного життя людини.  

Головним засобом подачі даних на сьогодні стає образне представлення інформації. 

Сучасні комп'ютерні технології дозволяють одночасно надавати матеріали, що містять 
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інтерактивний текст, різноманітні зображення, схеми, графіки, відео- та звукові фрагменти, 

анімацію. Це призводить до необхідності використання різних органів чуття для сприйняття 

інформації, що забезпечує різке підвищення швидкості та якості засвоєння матеріалу, оскільки 

відбувається його дублювання різними каналами сприйняття, використовуються різноманітні 

механізми розумової діяльності, стимулюються емоційні процеси. У нових інформаційних умовах 

викладач із носія готових знань перетворюється на консультанта для всіх, хто навчається, у процесі 

їх спільної творчої діяльності.  

Кінцева мета інформатизації освіти пов'язана із забезпеченням якісно нової моделі 

підготовки майбутніх фахівців, для яких активне володіння знаннями, гнучка зміна своїх функцій у 

праці, здатність до комунікації, творче мислення і планетарна свідомість стають основою 

життєдіяльності. Це надає суспільству необхідну стабільність, контактам між людьми належну 

толерантність, а кожній людині – справжню свободу думки і справи.  

У підсумку реформована система освіти, широко використовуючи сучасні комп’ютерні 

технології, повинна забезпечити кожній людині можливість безперервного постійного 

вдосконалення своїх професійних знань шляхом побудови власної зручної для себе освітньої 

траєкторії, яка найбільш повно відповідає її освітнім і професійним здібностям. Саме таким чином 

реалізується перехід від старого принципу «освіта на все життя» до нового – «освіта через усе 

життя». 

 

 

УДК: 004.9:378:001.102-021.3 

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 

Александрова К.В., Біленький С.А., Шкода О.С., Строгонова Т.В., Попов А.М.,  

Біленький О.С. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: єдиний інформаційний простір, напрями інформатизації освіти, 

позитивні та негативні моменти при використанні сучасних інформаційних технологій. 

Беззаперечною умовою прогресу будь-якого суспільства у всі часи було і є створення 

та розширення інформаційного простору. Саме це історично в значною мірою сприяло 

ефективному підвищенню матеріального рівня суспільства, було вирішальним фактором 

вдосконалення цивілізації в усіх сферах та прискорення розвитку людства загалом. Тому 

створення єдиного інтерактивного інформаційного простору на сьогодні можна вважати 

стратегічною метою впровадження сучасних і перспективних інформаційних технологій в усі 

сфери людської діяльності. 

Найважливішими напрямами інформатизації освіти в даний час є: 

– створення віртуального інформаційно-освітнього середовища на рівні навчального 

закладу, яке включає роботи по забезпеченню технології його функціонування; 

– об'єднання інформаційних технологій, що забезпечують процеси навчання, наукових 

досліджень та організаційного управління, в єдину систему; 

– побудова і розвиток єдиного освітнього інформаційного простору. 
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По суті мова йде про якісні зміни стану всього інформаційного середовища системи 

освіти, про створення можливостей випереджаючого розвитку освіти кожної людини та 

зростання сукупного суспільного інтелекту. 

Безсумнівними позитивними моментами при використанні сучасних інформаційних 

технологій в системі освіти є підвищення якості отримання знань за рахунок: 

– доступу до раніше недосяжних вітчизняних та світових освітніх ресурсів; 

– можливості вибору кожним найбільш відповідного для нього методу засвоєння 

предмета та вільного регулювання інтенсивності навчання на різних етапах навчального 

процесу; 

– більшої адаптації кожного, хто навчається, до навчального матеріалу з урахуванням 

власних можливостей і здібностей; 

– можливості використання різних форм самоконтролю; 

– модульного принципу побудови навчального матеріалу та образної наочної форми 

його подання; 

– підтримки активних методів навчання та розвитку здібностей до самостійного 

навчання. 

Разом з тим, необхідно вказати на можливі негативні наслідки використання 

інформаційних технологій в освіті, найбільш суттєвими з яких є наступні: 

– вплив на фізичний і психологічний стан студентів; 

– певна вірогідність формування світогляду, далекого від національних інтересів країни 

та сприяння руйнації громадянського суспільства в національних державах; 

– загроза самобутності студентів; 

– нерівні соціально-економічні можливості отримання якісної освіти; 

– досить легка можливість безконтрольного копіювання, привласнення та використання 

чужої інтелектуальної власності. 

 

 

УДК: 378.12:378.1-057.875 

РОЛЬ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА  

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Бутко Л.А. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

 

Ключові слова: кредитно-модульна система, Болонська декларація, компетентність, 

методи навчання, ефективність навчання. 

Мета дослідження. Дослідити міжособистісні взаємини викладача і студента у вищому 

навчальному закладі, а також значення методів навчання у підготовці спеціалістів 

фармацевтичної галузі.  

Прискорений науково-технічний прогрес, впровадження у вищих навчальних закладах 

кредитно-модульної системи на засадах Болонської декларації ставлять нові вимоги до 

організації та забезпечення навчального процесу. 

При організації освіти провізора велика увага приділяється єдності мотиваційно-

когнітивних і поведінкових компонентів. Оптимальний вибір методів навчання впливає на 
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ефективність педагогічної взаємодії в системі «викладач-студент». Аналіз конкретних 

ситуацій, які можуть бути в фармацевтичній галузі, проблемні лекції, групові дискусії на 

заняттях, наукові конференції сприяють підвищенню інтенсифікації, ефективності якості та 

результативності процесу навчання. Великий вплив на студента має викладач, саме від їхньої 

взаємодії залежить яким студент вийде з університету. Викладач повинен бути не тільки 

провідником знань і інформації, але і педагогом, психологом, психотерапевтом. Морально-

психологічний клімат на кафедрі також забезпечує сприятливу атмосферу спілкування між 

викладачем та студентом. 

Викладач активно впливає на засвоєння студентами певного рівня компетенції, 

здатність використовувати набуті знання, вміння і навички в умовах виникнення складних 

непередбачуваних ситуацій. Інтерактивне навчання сприяє системі відкритого діалогу між 

викладачем та студентом.  

Кредитно-модульна система навчання активізує навчальну діяльність майбутніх 

спеціалістів, підвищує їх відповідальність, сприяє стабільності знань та мотивує до їх 

поглиблення. В умовах інтенсифікації навчально-педагогічного процесу особливе значення 

має удосконалення форм контролю за теоретичною та практичною підготовкою студента. На 

практичних заняттях нами використовуються різні форми контролю (проміжний, поточний, 

підсумковий), тести та задачі різного рівня складності. Сучасні технічні засоби (комп’ютери та 

відеосистеми), які задіяні в навчальному процесі дозволяють швидше та легше оволодіти 

навчальним матеріалом, окрім цього технологія активує навчальний процес, завдяки чому 

різні за рівнем засвоєння знань студенти можуть виконувати на комп’ютері персональні 

навчальні завдання.  

Для формування компетентності спеціаліста необхідно застосовувати активні методи 

навчання та технології, що розвивають пізнавальну зацікавленість студентів. Майбутній 

провізор в процесі навчання у вищому навчальному закладі отримує три компоненти 

компетентності, це зокрема: 

- знання, отримані на лекціях, семінарах, практичних заняттях та в процесі самостійної 

підготовки до занять; 

-  особиста мотивація; 

- вміння на практиці застосовувати теоретичні знання. 

Як відомо, творче мислення студентів розвивається завдяки системному застосуванню 

інноваційних педагогічних технологій та методів навчання. Якість фармацевтичної освіти 

орієнтована на забезпечення кінцевого результату – випуску висококваліфікованих 

спеціалістів, конкурентоспроможних на ринку праці, які вільно використовують свої професійні 

знання та орієнтуються в суміжних областях діяльності. 

Таким чином, використання компетентнісного підходу посилить ефективність навчання, 

зорієнтує сутність навчання на укріплення взаємозв’язку між мотиваційною і ціннісно-

орієнтаційною сферами особистості. 

Вища освіта потребує пошуку нових, ефективних шляхів, засобів і педагогічних 

технологій, які б забезпечували якісну підготовку фахівців відповідно до вимог суспільства. 
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ЗНАЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ  

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В РАМКАХ ПРОЕКТУ «TEMPUS» 

Волошин М.А., Щербаков М.С., Вовченко М.Б. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Впровадження проекту «TEMPUS» повинно стати важливим кроком для входження 

країни до загальноєвропейського освітнього простору.  

Навчання за проектом дозволить студентам використовувати знання, отримані на 

фундаментальних кафедрах, пристосовано до певної клінічної ситуації. Але це можливо лише 

при наявності базових знань. Традиційна система підготовки медичних працівників 

побудована на поступовому покроковому навчанні. На основі інформації, що викладена на 

кафедрі анатомії людини, базуються знання з гістології, фізіології та патологічної анатомії; 

базою для вивчення фармакології та патологічної фізіології є нормальна фізіологія та біохімія 

і т.д. Навчання на базовій кафедрі анатомії людини також є покроковим і побудовано на 

систематичному принципі: у першому семестрі студенти вивчають опорно-руховий апарат, у 

другому – спланхнологію та центральну нервову систему, у третьому – серцево-судинну та 

периферійну нервову системи. Лише після вивчення повного курсу анатомії людини студенти 

спроможні розуміти не тільки будову та топографію кожного органу, але і його 

кровопостачання та інервацію, що необхідно для клініки. 

Враховуючи, що тематика кейсів не співпадає з традиційним тематичним планом, 

студентам молодших курсів буде важко, паралельно з вивченням стандартного курсу анатомії 

людини, розбирати матеріал чергового кейсу. Тому вважаємо доцільним при впровадженні 

проекту «TEMPUS», не відмовлятися від традиційної системи підготовки майбутніх фахівців 

на перших курсах, а групи формувати зі студентів, які вже закінчили вивчення базових 

фундаментальних дисциплін, зокрема, анатомії людини. Лише в цьому випадку можна досягти 

формування у студентів повноцінного клінічного мислення.  

 

 

УДК: 37.091-027.22:37.018.43:61 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ КАК ЭЛЕМЕНТ 

НОВЫХ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Гребенник Л.И., Примова Л.А., Суходуб Л.Ф. 

Сумский государственный университет 

 

Ключевые слова: биохимия, когнитивные технологии, виртуальные лабораторные 

работы. 

Одним из стабильно развивающихся направлений педагогики по улучшению качества 

медицинского образования является внедрение в учебный процесс информационных 

технологий. На практических занятиях для студентов-медиков, изучающих биологическую 

химию, существующие возможности компьютерного моделирования становятся 

эффективными инструментами визуализации молекулярных процессов, иллюстрации этапов 

проведения лабораторной работы, создания алгоритмов выполнения исследовательских 
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проектов. В нашем университете разработаны, созданы и внедрены в учебный процесс 

виртуальные лабораторный работы по биологической химии, которые явились результатом 

плодотворного сотрудничества инженеров-программистов и преподавателей биохимии и 

клинико-лабораторной диагностики медицинского института.  

Целью создания таких работ было повышение эффективности использования 

рабочего времени студентов на практических занятиях и улучшение общей существующей 

когнитивной схемы изучения биологической химии. Кроме того, учитывалась экономическая 

составляющая обеспечения лабораторного практикума химическими реактивами и 

оборудованием.  

Материалы и методы. Компьютерные программы для обеспечения виртуального 

практикума были созданы на основе сценариев, в которых обязательным условием была 

исследовательская составляющая, предполагающая не просто качественное или 

количественное определение вещества или активности ферментов, а существование 

логического алгоритма поиска определяемого компонента.  

Результаты и выводы. Опыт применения виртуальных лабораторных работ 

подтвердил наше предположение о возможности существенной экономии времени, 

затрачиваемого на лабораторный практикум и изменения отношения студентов к его 

выполнению. Такой подход имел особое значение для иллюстрации многоэтапных 

экспериментов, проведение которых ограничено или вообще невозможно в условиях 

лимитированного аудиторного времени. Введение виртуальных работ в процесс 

преподавания биохимии мы рассматриваем как применение современных форм подачи 

информации, которые могут улучшить восприятия лабораторного практикума и, таким 

образом, стать элементом современных когнитивных технологий. С нашей точки зрения до 

40-50% лабораторных работ, выполняемых на практических занятиях, могут быть переведены 

в виртуальный формат. 

 

 

УДК: 378.147.091.33/.39:616-618  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
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Кизима Н.В., Иванько О.Г., Радутная Е.А., Пацера М.В., Круть А.С., Пидкова В.Я.,  

Шульга А.А., Соляник А.В., Федченко А.В. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

В настоящее время ВП признаются в медицинском образовании, как лучший, и, 

возможно, единственный эффективный инструмент для формирования клинических 

рассуждений. Проблемно-ориентированное обучение с использованием ВП помогает обучить 

студента-медика анализу непредвиденных, жизненных ситуаций, возникающих за стенами 

аудитории, для выработки осознанных решений и подготовить к работе с реальным больным.  

С целью ознакомления с отношением студентов к использованию компьютерной 

поддержки проблемно-ориентированного практического занятия нами проведено 

анкетирование 96 студентов 3 курса медицинского и педиатрического факультетов нашего 

университета. На практическом занятии по дисциплине «Пропедевтична педіатрія» 

использовали форму ВП «e-пациент».  
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В результате, большинство опрошенных, 88 (92,7%), считают, что использование 

компьютерной поддержки необходимо для визуализация учебного материала, т.к. 

увеличивается объём воспринимаемой, считают 81 (84,4%) студентов и запоминаемой, 

отмечают 76 (79,2%) респондентов, информации. 63 (65,6%) студентов ответили, что 

проведение практического занятия в клинике с использованием ВП позволяет удерживать 

внимание и интерес более длительное время. 40 (41,7%) студентов считают абсолютно 

необходимым увеличить время работы с реальными больными в клинике, 14 (14,5%) 

опрошенных позитивно относятся к расширению использования компьютерных технологий. 

Таким образом, на клинических кафедрах могут быть рекомендованы интерактивные 

сценарии с использованием ВП в рамках проблемно-ориентированного обучения, 

обеспечивающие альтернативу работы студента-медика с больным, как подготовительный 

этап практической подготовки.  
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РОЛЬ ІНТУЇЦІЇ ЛІКАРЯ В ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДІАТРІЯ» 

Сміян О.І., Романюк О.К. 

Сумський державний університет 

 

Ключові слова: педіатрія, модернізація, інтуїція, студент, лікар. 

Модернізація системи вищої освіти, створення простору для співпраці в країнах – 

партнерах ЄС – основне завдання програми TEMPUS. Зокрема в процесі реформування 

медичної освіти в країнах Європи для досягнення відповідності рівня підготовки лікаря 

сучасним вимогам необхідно забезпечити широку загальноосвітню підготовку, в тому числі 

природничо-наукову і гуманітарну, покликану сформувати світогляд і закласти основи 

клінічного мислення. 

Навчити студента мислити клінічно – одне з важливих завдань педагога медичного 

вузу. Клінічне мислення в широкому сенсі не може бути зведене до мислення в звичайному 

для логіки розумінні. Це здатність до спостережливості, розвинута інтуїція, вміння створювати 

відношення довіри, психологічного контакту не тільки з маленьким пацієнтом, але й з його 

батьками. Адже для лікаря є важливим здатність охопити картину захворювання, як у деталях, 

так і в цілому, розвинути в собі «бачення розумом», включити любий симптом в логічний 

ланцюжок суджень. Специфікою клінічного мислення є інтуїція, перша форма діагностичного 

процесу. Здатність до інтуїції складається в наслідок звички розмірковувати та спостерігати 

подібне у інших пацієнтів. Інтуїція – результат тривалої практики, яка спрацьовує по-перше – 

в процесі встановлення діагнозу; по-друге – при діагностиці стану хворого, що є важливим в 

педіатричній практиці, по-третє – при визначенні стратегії та тактики лікування . 

Для розвитку інтуїції у студентів важливо розвивати спостережливість, помічати 

найменші зміни в поведінці, позі, у зовнішності хворої дитини. У цьому аспекті корисним є, на 

нашу думку, педантизм у вимогах строгої послідовності обстеження кожного пацієнта, 

дотримання класики методів клінічного огляду, знання вікових особливостей розвитку 

дитячого організму. 
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В современных социально-экономических и правовых условиях функционирования 

системы здравоохранения, в отличие от ранее использовавшейся, разработанной под 

руководством Н. Семашко, где все вопросы правового регулирования брало на себя 

государство, задача правовой информированности и правовой защиты медработников 

полностью не решена и в значительной мере возложена на самих врачей и провизоров. На 

первый план выходят вопросы биоэтики, поскольку непосредственными объектами 

медицинского вмешательства являются такие конституционно закрепленные права человека, 

как жизнь, здоровье, личная физическая и психическая неприкосновенность.  

Анализ практической деятельности медицинских работников показывает, что знание 

врачом своих прав и обязанностей, прав пациента, юридических основ взаимоотношений 

«врач-пациент», оснований юридической ответственности за профессиональные и 

должностные правонарушения способствует обеспечению соблюдения прав и законных 

интересов граждан в сфере здравоохранения. 

На кафедре информатики ЗГМУ, понимая важность правового обучения, и, в то же 

время, учитывая сложности, связанные с созданием новой кафедры, введением нового курса 

в учебный план подготовки специалистов, предложили давать студентами знания в области 

основ законодательства по здравоохранению в рамках действующих в настоящее время 

учебных программ. Методической основой были определены информационные системы 

правового характера. Поэтому в рабочие программы кафедры медицинской и 

фармацевтической информатики были введены практические занятия с использованием 

системы информационно-правового обеспечения ЛІГА: ЗАКОН.   

Задачами этой части учебной программы мы определили:  

 создание основ правовых умений и навыков правомерного поведения врача и 

провизора;  

 формирование навыков правильно ориентироваться в потоке правовой 

информации, быть в курсе новейших изменений и дополнений в своей правовой области;  

 воспитание уважения к праву, признания его как ценности;  

 формирование компонентов правовой компетенции, способности применять 

полученные знания в практической деятельности.  

Предложенная методика введения первичной информационно-правовой подготовки 

студентов медицинского и фармацевтического факультетов в рамках действующих учебных 

планов, на практических занятиях по информатике, позволяет провести начальный этап 

формирования у студентов уважения к праву, признания значимости правовых ценностей в 

обществе, умения ориентироваться в правовой информации для поиска правомерного 

решения в конкретной ситуации, возникающей при осуществлении профессиональной 

медицинской и фармацевтической деятельности. 
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КВНЗ «Запорізький медичний коледж» Запорізької обласної ради 

 

Ключові слова: сучасні інформаційні технології (СІТ), технічні засоби навчання, 

професійна діяльність, комунікативна діяльність. 

Основною метою курсу іноземної мови за професійним спрямуванням є формування 

вмінь практичного володіння медичною англійською мовою з переважним використанням 

професійних термінів, зміцнення мотивації самостійного вивчення мови, оволодіння 

навичками перекладу професійно-орієнтованих текстів, тобто практичне володіння іноземною 

мовою у професійній діяльності. Досягненню цих цілей найкраще сприяє використання 

інформаційних технологій на занятті іноземної мови.  І це не тільки сучасні технічні засоби, 

але й нові форми викладання, новий підхід до процесу навчання. В методиці викладання 

іноземних мов відомі різноманітні засоби розвитку комунікативних здібностей. Наш досвід 

пов'язаний із застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

Мета роботи. Запровадити в заняття англійської мови нові технологічні засоби 

оптимально і органічно, не порушуючи при цьому його логічну структуру. 

У своїй дослідно-пошуковій роботі ми виходили з того, що у разі використання різних 

варіантів поєднання СІТ як способу вирішення комунікативних завдань можна досягти 

оптимізації навчального процесу, результатом якого буде оволодіння студентами навичками 

усного мовлення, активізації і стимулювання їх пізнавальної діяльності та підвищення якості 

успішності. 

Було розроблено і апробовано декілька  типів занять, в основу класифікації яких 

заклали такі принципи: 

- принцип «від простого до складного»: поступового ускладнення використовуваних 

елементів інформаційно-комунікаційних технологій; 

- принцип урахування рівня володіння студентами мовними засобами; 

- принцип індивідуалізації та диференціації  навчання. 

Перший тип – «традиційне заняття» з використанням комп’ютеру  або ноутбуку в 

демонстраційному режимі. Комп'ютерні презентації можуть бути включені в заняття на всіх 

етапах роботи з навчальним матеріалом. Другий тип – заняття з використанням електронних 

підручників, енциклопедій і комп'ютерних програм. Третій тип – заняття з використанням 

інформаційних технологій, що включає роботу в мережі Інтернет. Тут треба підкреслити 

важливість поєднання проектної методики з використанням ресурсів мережі Інтернет. 

Четвертий тип – «комбіноване заняття» з комплексним використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. Наприклад, створення мультимедійних проектів в рамках кожного 

розділу навчальної програми із застосуванням електронних підручників, комп'ютерних 

програм і ресурсів мережі Інтернет. Серед головних дидактичних функцій, що можуть бути 

реалізовані за допомогою інформаційних технологій, треба зазначити такі: пізнавальна, 

розвиваюча, тренувальна, діагностична та комунікативна функції. 
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Висновки. Таким чином, впровадження та застосування інформаційних технологій на 

заняттях англійської мови може виступати як: 1) ефективний допоміжний технічний наочно-

слуховий засіб; 2) допоміжний засіб навчально-пізнавальної діяльності студентів; 3) засіб 

підвищення мотивації та бажання студентів вивчати англійську мову; 4) швидкий та 

ефективний засіб оцінювання та контролю знань, вмінь та навичок студентів; 5) засіб 

підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності. 

 

 

УДК: 378.147 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЕМ (LMS) КАК СПОСОБ 

ОПТИМИЗАЦИИ НАГРУЗКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВУЗЕ 

Строгонова Т.В., Кирсанова Е.В. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, нагрузка преподавателя, системы 

управления обучением LMS. 

Одной из тенденций развития современной высшей школы есть формирование новой 

− инновационно-предпринимательской модели университета, в которой последний 

превращается в научно-образовательно-промышленный комплекс, а преподаватели 

университетов – в ученых, работающих над решением актуальных проблем общества. В то 

же время, существует негативная корреляция между временем преподавателя, которое он 

тратит на обучение студентов, и занятием научной работой.  

Внедрение информационных технологий может стать фактором, который позволит 

сократить часть аудиторной нагрузки, а, следовательно, высвободить ресурсы времени для 

занятий научной работой. Например, на кафедрах медицинской информатики и общей 

гигиены и экологии ЗГМУ для самостоятельной подготовки студентов, обучающихся на 

английском языке, создан полный курс лекций в виде мультимедийных презентаций, что 

позволяет оптимизировать время подготовки студентов к лекциям. 

Одним из эффективных способов организации процесса обучения дневных студентов 

может быть использование систем управления обучением (LMS), в которых интегрированы 

инструменты управления педагогической деятельностью преподавателя: создание учебных 

материалов, оценка учебной деятельности, мотивирование студентов, управление 

траекторией обучения студента. 

Преподавателями кафедр медицинской информатики и общей гигиены ЗГМУ ведется 

работа по подготовке практических занятий студентов, обучающихся на английском языке, в 

LMS Moodle, что будет способствовать повышению качества обучения и изменению структуры 

нагрузки преподавателя. 
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УДК: 378.091.33:615:004 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ  

МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ ТА ФАРМАКОЛОГІЇ ЯК ПРИКЛАД КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ  

ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА 

Трінкаль Є.В., Варванський П.А., Толмосова Н.М., Галиця В.В. 

КВНЗ «Запорізький медичний коледж» Запорізької обласної ради 

 

Ключові слова: інформаційні технології, інтеграція, кластерна модель. 

Фундаментальна проблема співвідношення біологічної активності та структури хімічних 

сполук має принципове значення для сучасної фармакології та медичної хімії, як при 

викладанні вищенаведених дисциплін у медичних закладах та їх інтеграції, так і 

безпосередньо при синтезі та дослідженні потенційних лікарських засобів. 

Мета роботи. Довести необхідність інноваційних технологій навчання у 

міждисциплінарній інтеграції медичної хімії та фармакології як кластерної моделі при 

підготовці спеціаліста. 

На сьогодні відомо більш ніж 34 млн. хімічних сполук, виявлено близько 6000 видів 

рецепторів та іонних каналів, майже 4700 видів ензимів та 7500 видів біологічної активності. 

Особливої уваги при цьому заслуговує інтегративний підхід з використанням інформаційних 

технологій при викладанні фундаментальних дисциплін, який дозволяє якісно підготовити 

майбутнього спеціаліста. При викладанні медичної хімії та фармакології доцільним є 

використання тих самих підходів, які застосовуються при пошуку фармакологічно активних 

речовин – нейрохімічні, біофізичні, біохімічні, класичний QSAR, математичне моделювання 

фізіологічних процесів. Отже, викладання медичної хімії з елементами інноваційних 

технологій, а саме, використання програм CHEMIX, Lab3D, ChemBioOffice, QSAR, PASS C&T 

дозволяє моделювати хімічні та біохімічні процеси в біологічних системах, демонструє 

найбільш популярні види біологічної активності та інтегративний характер з фармакологією. 

Інтегративний підхід є необхідною компонентою, яка формує кластерну модель підготовки 

майбутнього спеціаліста, розширюючи уявлення про взаємодію біологічно активних речовин з 

живими системами та відкриває додаткові можливості побудови нових концепцій, моделей, 

підходів, які можуть бути використані для розв’язання та розуміння задач, зв’язаних з 

проблемою «структура – активність». Комплексний  підхід до прогнозу та його складові від 

теоретичної концепції є методологічною основою для створення нових методів, які 

дозволяють прогнозувати та демонструвати біологічну активність хімічних сполук, їх 

фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості. Особливістю інтегративного підходу є 

застосування інформаційних технологій для виконання прогнозу наявності та рівня різних 

видів фармакологічної активності структурно-різнорідних та структурно-подібних сполук різних 

хімічних класів. Застосування інформаційних технологій при підготовці спеціалістів є науковою 

основою при вирішенні фундаментальної проблеми співвідношення хімічної структури та 

біологічної активності на основі комплексного підходу до прогнозування фармакологічної 

активності хімічних сполук, забезпечуючи тим самим принцип зворотного зв’язку між 

медичною хімією та фармакологією. Впроваджено принципово новий інтегративний підхід при 

викладанні, заснований на сумісному використанні різних за фізико-хімічним змістом засобах 

описання хімічної структури з її фармакологічною активністю. 
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Висновки. Впровадження інформаційних технологій прогнозування та демонстрації 

біологічної активності хімічних сполук та моделювання взаємозв’язку «структура – біологічна 

активність» при викладанні медичної хімії та фармакології носить інтегративний характер при 

підготовці спеціаліста, є основною складовою кластерної моделі, перспективним пріоритетним 

напрямком сучасної науки та має високий ступінь актуальності. 

 

 

УДК: 006.03:004 

ПЕРШИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ «НАШ ПЕРШИЙ КУРС»  

В АСПЕКТАХ ПРОГРАМИ «СОЦІО+»  

Яценко В.П., Яценко О.В., магістр Волосина Н. 

Навчально – науковий медико-інженерний центр НТУУ «КПІ» 

 

Ключові слова: студент, анкетування, програма «Соціо+13», системний аналіз. 

З урахуванням сучасного розвитку суспільства показана загальна світова 

закономірність - вже друге покоління всесвіту мешкає в інформаційному оточующому 

середовищі. З урахуванням соціального статусу кожної держави такий стан являє собою 

стресогенний фактор, особливо в умовах зміни соціального положення людини і, зокрема, для 

студентів першого курсу ВНЗ. 

Актуальність даної проблеми понукає керівництво вузів до розробки системних заходів 

задля полегшення адаптації першокурсників до нових умов існування з урахуванням як 

індивідуальних психо- ємоційних особливостей студента, так і реального різноманіття 

групових, кафедральних, факультетських та загальновузівських особливостей з точки зору 

умов та мотивації навчання, комунікабельності у відношеннях та рівня виховного потенціалу 

особистого та колективного рівня. 

За дорученням адміністрації НТУУ «КПІ» колектив ННМІЦ розробив систему 

моніторингової програми «Наш перший курс», яка містить наступні етапи: 

1.  Розробка анкети «Соціо+ 13» та проведення відкритого анкетування студентів 

першого курсу ( на початковому кроці це були практично всі першокурсники Факультету 

біомедичної інженерії НТУУ «КПІ» - всього 156 осіб). 

2. Проведення статистичної обробки отриманих даних та порівняльного системного 

аналізу для груп випускових кафедр (4) факультету. 

3. Оформлення статистично - ілюстративного матеріалу для кураторів навчальних 

груп, завідувачів кафедрами, декану факультету та адміністрації університету. 

4. Розробка програми антистресової спрямованості для полегшення негативного 

впливу факторів адаптації на основі технологій когнитивної кібернетики та психотерапії. 

Розроблена анкета має наступну структуру: 

Дорогий першокурснику! 

Поздоровляємо з початком першого для Вас учбового року на ФБМІ НТУУ „КПІ”. 

Ваше навчання – це передусім самовдосконалення і розвиток особистості в нових 

умовах. Група соціального супроводження Навчально-наукового медико – інженерного 

Центру НТУУ «КПІ» надасть Вам максимальну допомогу. 
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Пропонуємо заповнити анкету з питань організації, вдосконалення та персоніфікації 

усіх сфер Вашого життя на факультеті (навчання, наука, креативний розвиток, організація 

дозвілля, здоровий спосіб життя тощо). 

1. _____________________________________________ ______________ _______ 

      П.І.П.           дата народження      група 

2. Рівень комп’ютерної компетентності: О - Чайник; О - Звичайний користувач; 

 О - Володію засобами програмування, створюю WEB сайти ____________________ . 

3. Рівень знань іноземної мови (англ.,нім.,фран., італ. інша) ________________ 

 О - читаю і перекладаю з словником; О – середній рівень;  

 О – вільно (розмовна, діловодство, кореспонденція) 

4. Захоплення_________________ музика, народна творчість, поезія тощо 

5. Творчі здобутки __________ наявність наукових розробок, участь у наукових заходах тощо 

6. Чи займаєтесь Ви спортом ? О – нерегулярно; О – регулярно (зарядка тощо);  

  О - секційна форма ___________________ вид спорту, досягнення (розряд тощо) 

7. Соціальна сфера: 

7.1. Чи палите Ви? О – так; О – ні. 

7.2. Якщо так, то скільки років: О – 1 рік; О - більше 2-х років 

7.3. Чи є бажання кинути палити? О – так; О – ні. 

7.4. Якщо так, то яка допомога Вам потрібна __________________________ 

7.5. Якщо ні, то чому Вам це подобається ____________________________ 

8. Ваше ставлення до пива : О – не вживаю; О – вживаю, як харчовий продукт;  

   О – вживаю значно частіше. 

 

Ви заповнили анкету та маєте всі можливості досягти успіхів у Вашому 

студентському житті в Національному Технічному Університеті України „КПІ”. 

Ми завжди поруч з Вами! 

Клуб «Здоровий спосіб життя НТУУ «КПІ»» 

Керівник проф. Яценко Валентин Порфирович 

valentinyatsenko@ukr.net 

 

 

 



51 

В даному повідомленні представлені вибіркові результати по розділу «Комп’ютерна 

компетентність ( див. нижченаведені малюнки): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, як свідчать попередні отримані дані, лише за одним показником необхідно вжити 

певних заходів щодо організації навчального процесу в цьому напрямку, що й складає наступні 

завдання для різних ланок управління навчальним процесом. Що стосується загальних 

результатів проведеного системного аналізу програми «Наш перший курс», то вони будуть 

представлені в окремому повідомленні. Між тим, вже на цьому етапі відкриваються реальні 

можливості сумісних межуніверситетських програмах співробітництва в зазначеному 

напрямку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень комп"ютерної компетентності           

Гр. БМ-31

6,25%

87,50%

6,25%

чайник 

звичайний

користувач

володію засобами

програмування  

Рівень комп"ютерної компетентності           

Гр. БР-31

4,76%

80,95%

14,28%

чайник 

звичайний

користувач

володію засобами

програмування  

Рівень комп"ютерної компетентності           

Гр. БС-31

5,00%

55,00%

40,00%

чайник 

звичайний

користувач

володію засобами

програмування  

Рівень комп"ютерної компетентності           

Гр. БС-32

0,00%

60,00%

40,00%

чайник 

звичайний

користувач

володію засобами

програмування  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦІНІ ТА ФАРМАЦІЇ 

 

УДК: 616-036.82-08:002.6:681.31:007:001.8 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 

Мінцер О. П., Бабінцева Л.Ю., Панченко О.А. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

 

Ключові слова: реабілітація захворювання, реабілітологія, стандарти перебігу 

патологічного процесу, дистанційне консультування, моніторинг ризиків патологічного 

процесу, інформаційні технології, онтологія. 

Інноваційні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, безсумнівно, торкнулися 

й медичної галузі. Зумовлені ними структурні та організаційні перетворення в сфері охорони 

здоров'я потребують переосмислення багатьох постулатів, активізації резервів, і головне, - 

залучення найсучасніших технологій. Особлива увага звертається на такий напрям, як 

реабілітологія та її практичне втілення - реабілітація пацієнтів. Підкреслимо, що постійне 

видозмінення науково-практичних завдань реабілітації під впливом процесів, що відбуваються 

в охороні здоров'я, неминуче. 

Найважливіше значення набуває обґрунтування методологічних принципів побудови 

концептуальних положень комплексної реабілітаційної допомоги, впровадження принципів 

інформаційного забезпечення реабілітаційних закладів, що забезпечують гарантії якості та 

необхідний обсяг реабілітаційної допомоги. 

Мета доповіді - концептуальне узагальнення перспектив розвитку реабілітології в 

сучасній медицині на основі широкого використання інформаційних технологій.  

Впровадження інформаційних технологій у реабілітацію пов'язано з застосуванням 

методів дистанційного консультування лікарів при виборі тактики ведення пацієнтів, добре 

знайомих лікарям попередніх етапів діагностики та лікування хворих, насамперед на 

стаціонарному етапі. Природно, на першому місці стоять завдання точного дозування 

параметрів роботи, стабільного утримання їх заданих значень в умовах мінливості 

фізіологічних характеристик організму пацієнта, впровадження «розумних технологій», що 

передбачають зміну режимів роботи технологічних пристроїв із урахуванням аналізу трендів 

вимірюваних показників функціонування організму. 

В створюваній новій системі координат стає актуальним питання не етіології та 

патогенезу хвороби, а механізмів переходу організму від стану хвороби до стону здоров’я. Це 

очевидним чином стимулює наукове вивчення феномену здоров'я, визначення його якісних і 

кількісних параметрів із урахуванням не тільки фізіологічних критеріїв, але і безлічі 

середовищних факторів, з якими організм постійно та динамічно взаємодіє. 

Висновки. 1. Запропоновано нову концепцію реабілітації. Її основні відмінності 

полягають у трьох концептах: постулюється, що програму реабілітації слід розглядати 

починаючи зі стаціонарного періоду лікування пацієнта; сполучною ланкою, що поєднує 

стратегію лікарського спостереження та впливу на організм пацієнта, є моніторинг ризиків 

патологічного процесу; необхідність виділення, аналізу та стандартизації варіантів перебігу 

реабілітаційного періоду на основі принципів медичної онтології. 
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2. Для забезпечення наступності надання медичної допомоги основою реабілітації має 

стати постійне дистанційне консультування лікарів реабілітаційного періоду фахівцями 

попередніх етапів ведення пацієнтів. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 

ЯКОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ РОБОТИ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ  

Марценюк В.П., Сельський П.Р. 

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я Горбачевського 

 

Вступ. Система віддалених медичних консультацій використовується в багатьох 

галузях медицини, де необхідно враховувати декілька компетентних думок у постановці 

діагнозу [1]. Завданням телемедичного консультування є покращення стану пацієнта шляхом 

здійснення певних лікувальних впливів при строгій детермінованості процедур [2]. Особливо 

важливими є такі впливи безпосередньо в умовах сільської амбулаторії. На вирішення 

інформаційно-технологічних проблем телемедицини спрямовані численні дослідження [2,3,4]. 

Проте не до кінця вирішеною залишаються проблема ефективного застосування 

телемедичних технологій з метою покращення профілактики та лікування захворювань у 

сільській медицині. 

Одержані результати. Тернопільським державним медичним університетом імені І.Я. 

Горбачевського за сприяння місцевої влади у 5-ти сільських населених пунктах Тернопільської 

області було створено начально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги 

(НПЦМСД). Для проведення телемедичного консультування всі заклади забезпечені 

мобільним телефонним зв’язком, інтернетом, аудіо-відео зв’язком. Кожний пункт обладнано 

базовими робочими станціями (БРС) із мультимедійним персональним комп’ютером, 

принтером, а також комплектом спеціалізованих пристроїв: електрокардіографом Юкард-100 

та мікроскопом із відеонасадкою. Для роботи із вищевказаним обладнанням наявне також 

стандартне, додаткове та спеціальне програмне забезпечення (драйвери принтерів та 

спеціалізованих пристроїв, морфометричні програми). Здійснюється передача алфавітно-

цифрової, кольорової та динамічної візуально-графічної інформації. За допомогою засобів 

телемедичного консультування є можливість консультацій хворих, які звертаються у 

начально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги, провідними спеціалістами 

Тернопільської університетської лікарні в режимі on-line.  

З метою ранньої діагностики серцевої патології та визначення доцільності госпіталізації 

електрокардіограми засобами GSM- та інтернет-зв’язку передаються у центр обробки та 

аналізу, який знаходиться на території університетської лікарні і обладнаний базовим 

мультимедійним персональним комп’ютером. Електронна база електрокардіограм допомогає 

у діагностиці серцевої патології при порівнянні результатів обстежень тих же пацієнтів у різні 

періоди. Перегляд та аналіз електрокардіограм здійснюється за допомогою програми “UNET”. 

За допомогою даної програми є також можливість проведення аналізу результатів 
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електрокардіографії в динаміці та дослідження амплітудно-часових характеристик у 

цифровому вигляді. 

Цитологічна експрес-діагностика забезпечується за допомогою мікроскопів із 

цифровими відеокамерами та програмним аналізом зображення. За допомогою аудіо-відео 

зв’язку та передачі зображень гінекологічних мазків здійснюється консультування 

спеціалістами цитологами кафедр патологічної анатомії та клініко-лабораторної діагностики 

університету із можливістю морфометричного аналізу. У консультативному гістологічному 

висновку вказується прізвище, ім’я, по батькові пацієнта, вік, стать, № гістологічного 

(цитологічного) препарату, текст гістологічного заключення або консультативний гістологічний 

висновок, дата та інформація про лікаря-консультанта. Слід зазначити, що засоби 

телемедичного консультування використовується працівниками кафедри патологічної 

анатомії і для експрес-діагностики під час оперативних втручань в університетській лікарні, так 

як гістологічна лабораторія даного лікувального закладу також обладнана телеметричним 

комплексом лабораторної експрес-діагностики. Це дає можливість раннього виявлення не 

лише онкопатології, а й фонових та передракових процесів шийки матки.  

Паралельно із упровадженням інформаційних технологій здійснювалась відповідна 

підготовка персоналу НПЦПМСД та навчання студентів-випускників і лікарів-інтернів за 

спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина” в якості користувачів для роботи із 

спеціальними програмами та базами даних. Студенти, лікарі-інтерни та викладачі 

університету проводили лікувально-профілактичну роботу, щодо надання первинної медичної 

допомоги населенню, раннього виявлення хворих, проведення диспансеризації та 

профілактичних заходів. На базі НПЦПМСД для студентів та лікарів-інтернів є можливість 

засвоєння ряду практичних навичок, зокрема огляду хворих, ведення документації, навичок в 

роботі з медичною апаратурою, зокрема і з засобами віддаленого консультування.  

Висновки. Використання телемедичних технологій дає можливість покращити якість 

профілактичної та лікувальної роботи у сільських населених пунктах та підвищити 

ефективність підготовки висококваліфікованих спеціалістів для майбутньої роботи у сільських 

амбулаторіях.  
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Ключевые слова: радиочастотная идентификация, радиометки, информационные 

системы, фармация. 

Аннотация. В статье представлена характеристика основных элементов 

инновационной технологии радиочастотной идентификации, получившей название RFID. 

Преимущества RFID по отношению к штриховому кодированию определяют актуальность её 

внедрения в фармацевтическую практику Украины. Приведены возможные приложения 

радиочастотной идентификации в бизнес-процессах фармацевтической отрасли, в которых 

применение RFID наиболее целесообразно: транспортная и складская логистика для больших 

и разнородных партий ЛП с их локализацией; контроль условий хранения и 

транспортирования ЛП (температура, влажность и др.); системы контроля партий ЛП для 

условий (территорий) ограниченного доступа; защита ЛП от контрафакта в режиме реального 

времени. 

Внедрение RFID технологий в практическую фармацию является необходимым этапом 

её дальнейшего развития. Одновременно с оптимизацией бизнес-процессов при этом 

обеспечивается повышение качества и эффективности предоставления населению доступа к 

ЛП. Поскольку RFID технологии в Украине применяются сравнительно недавно наблюдается 

отсутствие готовых программно-инструментальных решений для их использования. В особой 

мере это касается существующих программных комплексов реализации и складского учёта 

ЛП, которые не адаптированы к возможностям использования систем радиочастотной 

идентификации. Поэтому со стороны фармацевтической общественности необходимо 

инициировать создание дополнительных спецификаций требований к программных 

комплексам, использующимся в отрасли, с целью ускорения внедрения в практическую 

фармацию RFID технологий. 
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Ключевые слова: лекарственное средство, фармакокинетика, фармакодинамика, 

биоритмология, инвестиционное проектирование. 

Разработанный проект – это реальная возможность повысить эффективность и 

безопасность приема лекарственных средств (ЛС). Такая возможность реализуется 

благодаря использованию новейших информационных технологий, позволяющих 

гармонизировать фармакокинетику (поступления, распределения в организме и выведение 
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из организма ) и фармакодинамику ( динамика лечебного действия ) лекарственных средств 

с особенностями биоритма пациента.  

Участие в проекте «ФАРМА - РИТМ» одновременно лечащего врача, пациента, 

специалиста-биоритмолога и фармаколога осуществляется динамично в семь этапов. 

Этап 1. Пациент для принятия решения об участии в проекте «ФАРМА-РИТМ» 

обращается к специалисту–биоритмологу, проходит тестирование по программе «Жаворонок-

Сова» и направляет ему результаты тестирования и сведения о себе. 

Этап 2. Специалист-биоритмолог рассчитывает стартовую биоритмограмму пациента 

и передает ее .лечащему врачу.  

Этап 3. Лечащий врач обследует пациента с целью установления уровня здоровья и 

при его согласии об участии в проекте «ФАРМА-РИТМ» подписывается «Договор об участии 

в проекте ФАРМА-РИТМ» в соответствии с положениями Конвенции по правам человека и 

биомедицине. 

Этап 4. Лечащий врач определяет меры профилактики развития заболевания, либо 

назначает необходимые обследования, устанавливает диагноз и назначает лечение. 

Этап 5. Специалист биоритмолог и фармаколог рассчитывают в соответствии с 

назначением врача фарма-ритмограмму, содержащую все необходимые параметры 

гармонизации сроков принятия ЛС с особенностями его фармакокинетики и 

фармакодинамики. Фарма-ритмограмма передается лечащему врачу для принятия решения 

по тактике лечения. 

Этап 6. Лечащий врач назначает пациенту соответствующее лечение, осуществляет 

текущее наблюдение за ним. 

Этап 7. При необходимости (особенно при приеме одновременно нескольких ЛС) 

лечащий врач осуществляет коррекцию фарма-ритмограммы в соответствии с 

особенностями фармакокинетики и фармакодинамики сопутствующих ЛС. 

Кроме повышения эффективности и безопасности приема ЛС участие пациента в 

проекте «ФАРМА-РИТМ» не приносит ему дополнительных хлопот, так как ему не надо 

тратить дополнительное время и деньги на разъезды к специалисту - биоритмологу и 

фармакологу. Прохождение пациентом теста и последующие консультации с указанными 

специалистами по особенностям биоритмограммы, фарма-ритмограммы и ее коррекции на 

всех этапах лечения осуществляется дистанционно с использованием электронной почты. С 

целью формирования приемлемого инвестиционного решения заинтересованными 

клиниками ( как государственными, так и частными) авторами проекта разработан формат 

распределения дохода от оказания услуг по «ФАРМА-РИТМ» проекту. 

 

Резерв 
Леч. Врач+ 

сестра 

Расчетная 

группа 
Фармак Руководители Налоги 

5% 30% 20% 25% 10% 10% 

М/Т база 

Каф. - 3% 

М/Т база 

Ф-та - 2% 

Прочее - 1% 

Врач-20-25% 

Сестра- 5 -

10% 

Админ.базы 

данных - 6 

Экономист - 10 

Инженер - 4 

Клин  фарм - 9 

ФК-тик-6 

ФД-мик-6 

Техник-4 

1ранга-…….. 

2ранга-…..… 

3ранга- ……. 

и т.д. _______ 

(по договору) 
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управление, метаэвристические алгоритмы. 

Цель исследования: обзор и разработка метаэвристических методов анализа и 

управления сложными системами с применением бионических мультиагентных алгоритмов 

оптимизации. 

При исследовании сложных систем в биологии, физиологии, фармации и т.д. 

актуальным является анализ информации о состоянии и динамике развития изучаемой 

системы. Кроме того, представляет интерес вопрос оптимального управления ее 

параметрами, приводящего систему в требуемое состояние. Задача управления может быть 

рассмотрена как задача принятия решений, которая возникает, когда присутствует несколько 

вариантов действий для достижения заданного или желаемого результата [1]. 

Пусть X ‒ множество альтернатив, а Y ‒ множество возможных исходов управления 

системой. Также предполагается существование некоторой связи между выбираемым 

вариантом действия xi  X и возникающим результатом yi  Y. Требуется выбрать наилучшую 

в определенном смысле альтернативу, приводящую к требуемому результату. 

При наличии формализованного способа оценки качества получаемого исхода, 

проводимого посредством вычисления значения некоторой функции f(x), задача принятия 

решения сводится к задаче оптимизации, требующей отыскания экстремума этой функции: 

 

 

YX xxfx ),(extrarg* . 

 

 

В сложных случаях рассматриваемая задача решается с помощью приближенных 

методов. Одним из наиболее перспективных подходов к ее решению является применение 

метаэвристических методов глобальной оптимизации, к которым можно, например, отнести 

метод муравьиных колоний ACO (Ant Colony Optimization), метод пчелиных колоний BCO (Bee 

Colony Optimization), метод оптимизации роем частиц PSO (Particle Swarm Optimization) и др. 

[2]. Все упоминаемые методы являются бионическими алгоритмами мультиагентной 

оптимизации, инспирированными природой. Поиск оптимума в случае их использования 

осуществляется не с применением строгих математических закономерностей, а 

руководствуясь эвристическими правилами. Находимое с их помощью решение, как правило, 

очень близко к наилучшему возможному решению и часто практически совпадает с ним. 

Весьма эффективным и популярным в применении является метод PSO, относящийся 

к популяционным метаэвристическим методам, в основе которого лежит парадигма роевого 

интеллекта. По качеству и скорости нахождения решения он превосходит многие другие 

алгоритмы. Значительного повышения поисковых свойств метода PSO удалось добиться 

посредством его гибридизации с генетическими алгоритмами [3], что продемонстрировано на 

решении многих прикладных задач. 
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Таким образом, применение метаэвристического подхода является эффективным 

средством для решения широкого круга задач принятия решений и оптимального управления, 

имеющим множество практических приложений. 
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запліднення, інформаційні онтології, критерії інформаційних технологій. 

Онтології забезпечують ефективне управління декларативними знаннями. Проблеми 

полягають у складній побудові знань, що описує, наприклад, розвиток процесів у часі, або 

взаємодію різних типів причинно-наслідкових відносин.  

Основні ідеї створення онтологій полягають у тому, щоб дозволити інтелектуальним 

системам обмінюватися між собою закладеними в них знаннями про завдання. Якщо 

всередині інтелектуальної системи певні знання можуть бути закодовані як завгодно, то для 

обміну цими знаннями з іншою інтелектуальною системою необхідно надати опис цих знань. 

Такий опис має бути достатньою мірою формальним, щоб бути зрозумілим іншій системі, а 

також повинна бути відома мова цього опису. Крім того, опис має бути зрозумілим також і 

людині. 

Раніше було запропоновано описувати знання двома способами: в канонічній формі, 

що представляє собою опис знань на мові логіки предикатів, і в формі онтологій, котра 

представляє собою безліч класів, пов’язаних між собою ставленням узагальнення. Важливо 

підкреслити, що не існує єдиного «правильного» способу чи методології розроблення 

онтологій. 

Мета доповіді – проаналізувати можливість створення нового класу цілеорієнтованих 

онтологій. 

Відомо, що онтологія разом із безліччю індивідуальних примірників класів складають 

базу знань. У свою чергу, база знань про захворювання повинна включати в себе: знання про 

захворювання та тривалість їх періодів розвитку (клас захворювання); знання про можливі 
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причини безпліддя (етіології); знання про причино-наслідкові зв'язки між захворюваннями та 

спостереженнями (особливості клінічних проявів); знання про особливості клінічних проявів. 

Кожне клінічне спостереження, що належить до класу захворювання, включало 11 

кластерів атрибутів. Як приклад наведемо перші три кластери. 

Перший кластер – «загальні відомості», діагноз захворювання (ім’я), етіологія, фактори 

ризику процесу, інші відомості. 

Другий кластер містить дані про дослідження: виділено 6 підкласів першого рівня: 

скарги, анамнез життя для чоловіків (медичний анамнез) - 18 підкласів: вік, статура, індекс 

маси тіла, вторинні статеві ознаки, супутні захворювання, захворювання центральної і 

периферичної нервової системи, захворювання серцево-судинної системи, захворювання 

дихальних шляхів, травми, травми мошонки, травми спинного мозку, цукровий діабет, кількість 

шлюбів, діти в попередніх шлюбах, професійні шкідливості, шкідливі звички, варіанти 

шкідливих звичок, дія токсичних / тератогенних факторів. 

У свою чергу скарги, наприклад містили 4 підкласи другого рівня: ненастання вагітності, 

урологічний характер, сексологічний характер, пов’язані з екстрагенітальною патологією.  

Третій кластер узагальнює дані обстеження цитогенетичними і молекулярними 

методами. В ньому міститься 8 підкласів: цитогенетичний аналіз, аномалії статевих хромосом, 

варіанти чисельних аномалій і структурних перебудов статевих хромосом, варіанти аномалій 

ауто сом, генетичне тестування, молекулярний аналіз, генетичний аналіз синдромів, 

пов'язаних із порушенням вироблення та функціонування сперми. Зауважимо, що 4 із 

перерахованих підкласу в свою чергу включають у себе підкласи другого рівня. Так, варіанти 

аномалій аутосом містить 4 згаданих підкласа другого рівня: реципрокні транс локації, 

робертсонівські транс локації, складні структурні перебудови, інверсії, додаткові маркерні 

хромосоми тощо, мозаїцизм по трисомії хромосоми 21 - 5. 

Зрозуміло, настільки складну будову бази знань ускладнює зорове сприйняття 

можливих зв’язків симптомів і симптомокомплексів. Проте, істотно спрощується можливість 

комп'ютерного зіставлення клінічного перебігу захворювання в різних хворих. 

Розглядається можливість створення багаторівневих цілеорієнтованих онтологій. Для 

формального рівня опису створена система, що складається з безлічі термінів, тверджень про 

поняття, на основі яких побудовані класи, об'єкти, зв'язки, функції та теорії. Комп'ютерна 

онтологія екстракорпорального запліднення як предметної дисципліни розглядається як 

відкрита, така, що постійно поповнюється, база інформаційних джерел формування знань. 

Онтологічний підхід забезпечує ефективне проектування компонентів знання орієнтованої 

інформаційної системи. Відмінністю пропонованої нами схеми є поділ інформації на кілька 

рівнів залежно від клінічних завдань. 

У конкретному випадку розробки онтології для допоміжних репродуктивних технологій 

застосована п'ятирівнева схема. Перший рівень відведено для базової інформації, де 

використані всі теоретично можливі терміни та поняття. Більше того їх відносини формуються 

з акумульованого досвіду. Другий рівень призначений для вирішення діагностичних завдань. 

Природно, за обсягом інформації він перевищує 20% даних першого рівня. 

Значно більш об'ємний третій рівень (більше 50% базового рівня), призначений для 

забезпечення лікувальних процедур. Очевидно, що і коефіцієнт постійного поповнення даних 

істотно вище. 
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Четвертий рівень служить для вирішення завдань управління діагностичним і 

лікувальним процесами, за обсягом інформації також невеликий (до 30% базисного обсягу). 

Освітні завдання забезпечуються п’ятим рівнем - 25-30% базових відомостей. 

Інтерес представляло співвідношення використовуваних і невикористовуваних на 

практиці знань. Воно безперервно змінюється, але, в середньому, становить 60-70%. Щорічне 

оновлення бази знань в останні 5 років досить високе nf перевищує 15%. Отже, протягом 7-8 

років відбувається практично повне оновлення знань. 

Висновки. 1. Запропоновано створення багаторівневих цілеорієнтованих онтологій 

для узагальнення знань із екстракорпорального запліднення та забезпечення дистанційного 

навчання. 

2. При розробці онтології для узагальнення знань із допоміжних репродуктивних 

технологій застосована п'ятирівнева схема. Перший рівень відведено для базової інформації, 

де використані всі теоретично можливі терміни та поняття, другий - призначено для вирішення 

діагностичних завдань, третій - для вирішення лікувальних; четвертий - управління 

лікувальним процесом і п'ятий - освітніх технологій. 

3. Запропоновано схему кластеризації даних обстежень пацієнтів, які потребують 

застосування допоміжних репродуктивних технологій, що містить 11 кластерів атрибутів. 
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В медицинских исследованиях актуальной задачей является анализ биологических 

сигналов, имеющих очень сложную, нелинейную структуру. В биосигналах сложно выделить 

строгую периодичность, а наличие большого числа флуктуаций, случайных процессов не 

позволяет использовать в качестве анализа и описания стандартные методы математической 

статистики. Решение этой задачи возможно на основе применения методов, позволяющих 

проводить анализ больших массивов данных, выявлять общие биологические 

закономерности, присущие изучаемому процессу, а также выделять решающее правило, 

характеризующее тот или иной феномен. Используемые методы должны позволять 

проводить анализ биологических процессов, заключающихся в этих сигналах, и строить 

модели, которые могут быть использованы в диагностике различных патологических 

процессов и заболеваний. 

На сегодняшний день наиболее гибким и эффективным аппаратом для решения 

подобных задач являются нейронные сети. Нейронные сети способны улавливать различные 

нелинейные связи между показателями, характеризующими изучаемые процессы, что 

позволяет проводить более глубокий анализ биосигналов, в отличие от применения 

стандартных математических методов. Необходимо отметить, что в последнее время для 

анализа биосигналов очень продуктивным является применение методов фрактального 

анализа. В основе фрактального анализа лежит методика выявления самоподобия в 

исследуемом феномене. Выявление фрактальных структур в биосигналах свидетельствует о 
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том, что исследуемые биологические объекты используют схожие механизмы 

функционирования на различных уровнях организации, что свидетельствует о процессах 

обучения, свойственных биологическим объектам. Оценка тех или иных свойств 

самоподобия, скрытых в биосигналах, позволяет охарактеризовать изучаемый биологический 

процесс.  

Один из наиболее интересных параметров фрактального анализа является показатель 

Херста, значения которого относительно легко интерпретируются для лучшего понимания 

исследуемого феномена. Показатель Херста принимает любые значения от 0 до 1. При 

классическом связном случайном движении (броуновское случайное движение) показатель 

Херста Н= 0,5. Если Н>0,5, то прошедшие и будущие приращения коррелированны 

положительно, если Н<0,5, то прошедшие и будущие приращения коррелированны 

отрицательно.  

Применение фрактального анализа и методов нейросетевого моделирования при 

анализе термограмм здоровых и пораженных раком молочных желез позволило выявить 

различия в значениях показателей Херста. Показатели Херста для термограмм здоровых 

молочных желез (для правых – Н=0,40 0,13; левых – Н=0,40 0,14) имеют более высокие 

значения, чем для пораженных раком молочных желез (для правых –Н=0.36 0.10; левых – 

Н=0.37 0.11) при p=0,037 и p=0,035. На основании полученных данных установлено, что 

поверхность распределения температур для левой и правой молочной желез, пораженных 

раком, будет характеризоваться более резким изменением температур, чем поверхность 

распределения температур левой и правой здоровых молочных желез. 

Дальнейшей сочетание предложенных методик математического анализа 

биомедицинских сигналов позволит более глубоко раскрыть природу изучаемых процессов и 

создать соответствующие модели для объяснения изучаемых процессов. 
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У медицині, фізіології, психології, педагогіці актуальною є проблема кількісної оцінки 

функціональних станів (ФС), що пов’язано з вирішенням питання щодо можливості виконання 

конкретного  виду діяльності людиною, яка знаходиться у певному ФС. Враховуючи 

багатофункціональність та не-лінійність біологічних систем, оцінка і прогноз ФС не можуть 

бути проведені без застосування методів математичного моделювання. При цьому 

перспективним є метод нейромережевого моделювання,  який широко використовується для 

аналізу біомедичних досліджень. В той же час його застосування вимагає при виборі методів 

і інтерпретації одержаних результатів глибоких знань у галузі біостатистики. Неадекватне 

використання математичних процедур може привести до помилкових висновків. Відповідно до 

цього, необхідним є вдосконалення методичних підходів для проведення математичного 

аналізу багатовимірних біомедичних даних.  
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Для вирішення задачі діагностики ФС нами було проведене дослідження, яке включало 

натурний та комп’ютерний експеримент (математичне моделювання).  На підставі галузевих 

стандартів якості діагностики та лікування, затверджених наказами МОЗ України, було 

відібрано 269 осіб віком від 17 до 70 років, серед яких виявилося 116 обстежуваних жіночої 

статі і  153 – чоловічої. З них було сформовано дві групи: контрольну та дослідну. У контрольну 

групу увійшло 164 практично здорових осіб, які не мали на момент досліджень гострих 

захворювань та хронічних хвороб. У дослідну групу увійшло 105 осіб з різними граничними 

станами, у структурі яких головне місце займали захворювання нервової системи та системи 

кровообігу в стадії клінічної ремісії (за даними комплексного багатопрофільного обстеження 

фахівцями вищої категорії зі стажем роботи за спеціальністю – 17-30 років). Побудова і аналіз 

математичних моделей здійснювали в пакетах  “Statistica Neural  Networks 4.0 С” і MedCalc 

11.6. На основі вивчення й оцінки антропометричних, фізіологічних і психофізіологічних 

показників, а також психологічного та біологічного віку в дослідних групах було зроблено 

висновок щодо існування складних нелінійних залежностей між цими показниками та 

функціональним станом людини. Як було доведено раніше, при оцінці і прогнозуванні ФС 

людини описати складну систему взаємодії різних функціональних систем, які  формуються в 

процесі діяльності, неможливо без застосування методів математичного моделювання. Саме 

тому для вирішення задачі класифікації отриманих у результаті досліджень даних було 

застосовано метод нейромережевого моделювання. При побудові нейромережевої моделі 

використовували вхідні і вихідні ознаки. Як вхідні ознаки моделі кількісної оцінки ФС були вибрані 

такі: паспортний вік, стать, антропометричні, фізіологічні та стабілометричні показники. Всього 

біло використано 99 показників. В якості вихідної ознаки (тієї, що прогнозується) обрали 

біологічний вік (БВ) людини. Вибір даного показника обумовлений тим, що показник відображає 

біологічні особливості людини, тобто є фундаментальною характеристикою темпів розвитку і 

старіння організму. Величина  БВ може змінюватися як у бік збільшення, так і зменшення по 

відношенню до паспортного віку.  При моделюванні для вирішення задачі вибору адекватної 

та зручної у практичному використанні моделі всі випадки (за допомогою генератора 

випадкових чисел) були розділені на 3 множини: навчальна (для побудови моделі),  

контрольна (для запобігання перенавчання моделі) і тестова (для перевірки прогностичної 

здатності моделі на нових даних). 

Для вибору значущих для прогнозування вихідної ознаки чинників був застосований 

генетичний алгоритм відбору, в результаті чого (при штрафі за елемент Unit Penalty=0,001) 

було відібрано 7 показників: вік, маса тіла, індекс Кетлє, артеріальний систолічний та 

діастолічний тиск, середній артеріальний тиск та комплексний стабілометричний параметр – 

LFS. На основі цих факторних ознак була побудована модель прогнозування біологічного віку, 

яка представляє собою персептрон з одним прихованим шаром. На основі розрахунку 

операційних характеристик моделі із застосуванням ROC-процедури було отримане критичне 

значення показника, яке дорівнює Yкр. = (-1,5) роки. Якщо у результаті обчислювань поточне 

значення Yпот. буде більшим за критичне Yкр., прогнозується високий ризик погіршення ФС 

(не менше за 83% випадків). У разі, якщо поточне значення Yпот. буде меншим за Y кр., 

прогнозується низький ризик погіршення ФС. Диапазон коливань прогнозованої різниці 

біологічного віку і паспортного у обстежених становить [-9,5; +6,0] років. Таким чином, метод 

нейромережевого моделювання може єфективно використовуватися при проведенні аналізу 

багатовимірних біомедичних даних. 
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Introduction. Since variables in medical data arrays are mostly random, the preferable 

models for medical decision support systems (DSS) development are stochastic, probabilistic and 

statistical ones. Methods of multivariate statistical analysis are especially topical for such kind of 

models. One of the actual modern tasks in medical DSS development is problem of constructingof 

the decision rules to diagnose patients, as well as seeking for and formalization of informative 

structure elements, which are basis of these decision rules.  

Supervised classification deals with learning information to construct rules (named 

classifiers) for assigning new objects to one of the prespecified groups (classes). A solution of 

supervised classification problem serves as a basis for medical DSS, designed for differential 

diagnostics, form of disease recognition, patient’s grade of severity estimation, clinical outcome 

prognosis, etc.In such tasks learning sample consists of patients, which are described by 

heterogeneous features, wherein classifier is presented as function of object’s features values. 

Objective of the paper is to developthe method of supervised classification which allows 

using heterogeneous features as predictors, and paying attention to their possible non-linearity and 

non-monotony when passing from one class to another. 

Results and Discussion. The proposed method for constructing classifiers is based on 

metric approach to graphical representations generated by methods of geometric interpreting of data 

structure (multidimensional scaling and correspondence analysis were used).The key point of the 

method developing is that we represent “classes” not as some subspaces or areas of compact layout 

in objects’ space, but as an additional feature of object’s description. Using such interpretation of 

“class” notion we construct the mathematical model of target feature “class” dependence on other 

explanatory variables. 

The 3-stage algorithm for practical application of the developed method is suggested. At the 

1st stage structuring and reorganization of learning data table is carrying out. As a result each feature 

is represented as a set of patterns, which characterize its inhesion to separate classes. This set of 

patterns and “class”-feature is an input information for correspondence analysis (stage 2), which 

allow getting geometrical representation of their interrelations. At 3 rd stage the obtained spatial 

structure is analyzed. The metric to estimate distances between features in the obtained map should 

be selected, and weights of predictors should be evaluated. The degree of influence of some pattern 

on object’s belonging to some class can be estimated as inverse distance between the points, which 

represent the pattern and the class. Then for each class the estimators of object’s belonging to it are 

evaluated. The class, which an object should be assigned to, is that with maximum estimate.Thus 

the model of the specific classifier is formed.  

Conclusions. The appliance of the supervised classification method, which is reported in the 

paper, allows improving of overall accuracy, specificity and sensibility ofclassification in medical 
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DSS. Mathematical models, which can be developed on the basis of the method, are interpretable 

due to logical rules lying in its grounds, i.e. they not only return an answer, but an explanation why 

the answer is most probable. 

Keywords: supervised classification, heterogeneous features, multidimensional scaling, 

correspondence analysis. 
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Introduction. The Safety-Case methodology is a complex of rules, methods, software and 

techniques, which are needed to research safety indexes and other proofs, that researching system 

should have safety and security protection. 

The aim of the paper is consideration of the conception and organization of the development 

process with Safety-Case document like the proof of the functional safety automated control system 

of the technological process manufacture drugs in tablet form in the pharmaceutical enterprise. 

Evaluation of the software and informational technologies may be based on the Computer 

Aided Software Engineering. This approach let us formulate the set of safety requirements of the 

modeling automated control system, including sets of the computerized and instrumental resources. 

The proposed main points of Safety-Case document are the typical points, because different 

standards are exist. But the most impotent in the Safety-Case document – the presence international 

industry standards and regulation documents in the presentive area. 

Conclusions. Safety-Case document is a proof of the safety and security of the automated 

control system, which formed in the pharmaceutical enterprise. This system should be provide the 

technological process of drugs in tablet form and stay safety in any conditions. 

Key words: Safety-Case document, software, pharmaceutical enterprise, technological 

process of manufacture, drug, ICS of critical used, safety. 
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Ключові слова: фармацевтична інформатика, електронний медикаментозний паспорт, 

електронний рецепт, пілотний проект з інформатизації рецептурного обігу. 

Напрями реформування фармацевтичної складової охорони здоров’я (ОЗ) окреслені 

Концепцією розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України  на 2011 - 

2020 рр. Вона акцентує увагу на інформатизації фармацевтичного сектору, конкретні шляхи 
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якої визначені у Концепції інформатизації сфери охорони здоров’я України на 2014 ‒ 2018 рр., 

підтриманій  Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України. 

Вказані програмні документи передбачають впровадження нормативно-правових актів та 

галузевих стандартів інформатизації ОЗ, інформаційно-аналітичної системи “Електронний 

реєстр пацієнтів”, формування єдиного інформаційного поля у сфері обігу лікарських засобів 

(ЛЗ), складовими частинами якого є: опрацювання та удосконалення інформатизації процесів 

постачання, реалізації та споживання ЛЗ; впровадження в аптечну практику електронних 

систем виписування рецептів інтегрованих з комп’ютерними експертними системами із 

запобігання негативних взаємодій ЛЗ, а також експертних систем фармацевтичної опіки. 

Враховуючи вищевказане, також існує об’єктивна необхідність у додатковій підготовці 

провізорів(фармацевтів) до інформатизації фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я 

України. 

Нами реалізовано комп’ютерну базу даних для аналізу індивідуального споживання 

лікарських засобів хворими на цукровий та нецукровий діабет, інтегровану із загальнодержавною 

автоматизованою інформаційною системою постійного медично-статистичного нагляду за 

діабетом (СИНАДІАБ). Опрацьовано теоретичні і практичні аспекти переходу від традиційного 

(паперового) до  електронного обігу рецептів та використання комплексу “електронний рецепт - 

медикаментозний паспорт”, розроблено методику ведення електронного медикаментозного 

паспорту хворих, промодельовану на прикладі цукрового діабету, туберкульозу,епілепсії. 

Програмно-цільовим методом опрацьовано Проект “Інформатизація рецептурного обігу 

протидіабетичних лікарських засобів в Україні”, реалізація якого дозволяє оперативно 

обчислювати кількість звернень у аптеку та визначити чисельність відпущених ЛЗ за рецептами; 

проводити облік рецептурної інформації; виявляти та запобігати випадкам небажаних взаємодій 

ЛЗ; визначати потребу в гіпоглікемічних ЛЗ для визначеної сукупності хворих; проводити аналіз 

арсеналу ЛЗ кожного лікаря, що виписує рецепти; розраховувати показники вартості лікування 

хворих на рік з кожним діагнозом тощо. В рамках даного проекту, у повній відповідності з наказом 

МОЗ України від 19.07.2005 №360, нами проведено експеримент з комп’ютеризації виписування 

рецептів та відпуску ЛЗ (електронний рецепт).  

Для підготовки провізорів з основних напрямів інформатизації фармацевтичного 

сектору охорони здоров’я на післядипломному етапі створено авторську програму, навчально-

методичне забезпечення циклу тематичного удосконалення для провізорів “Інформатизація 

рецептурного обігу в Україні” та реалізовано його на регіональному рівні.   
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Ключові слова: формалізація знань, органічна хімія, викладання. 

Органічна хімія є однією з важливіших базисних хімічних дисциплін, які викладаються 

студентам молодших курсів фармацевтичних факультетів, та являє собою підґрунтя для 
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подальшого вивчення фармацевтичної хімії, біохімії, фармакогнозії та фармакології.  Викладання 

органічної хімії, як і будь-якої навчальної дисципліни, пов’язано з формалізацією – методами 

вивчення об’єктів шляхом вираження їх змісту за допомогою штучних мов та символів. Звичайно, 

що в хімії формалізація молекул сполук реалізується за допомогою хімічних формул, а хімічних 

процесів, за рахунок відповідних рівнянь реакцій.  

Метою роботи є узагальнення труднощів при роботі з формалізованими об’єктами, що 

виникають у студентів фармацевтичного факультету в процесі вивчення органічної хімії, та розробці 

можливих напрямків усунення зазначених проблем. 

Як вже зазначалось, основною формою формалізованих об’єктів, якими оперує органічна 

хімія є хімічна формула, за допомогою якої можна відобразити будову органічних сполук, в тому 

числі просторову. За нашим досвідом, основна проблема, яка виникає у студентів в процесі 

навчання, це нездатність  побачити у формалізованому об’єкті (формулі) особливості будови та 

хімічних властивостей сполуки, більш того, в окремих випадках, студенти оперують формулою як 

звичайним візуальним об’єктом (картинкою), що виключає процес пізнання як такий. На нашу думку, 

основними напрямками вирішення даної проблеми є модифікація навчальної програми, 

спрямована на пояснення студентам методів формалізації та візуалізації хімічних об’єктів з перших 

занять. Студенти мають чітко усвідомити, що формули з якими вони працюють, не є реальними 

об’єктами органічної хімії, а лише їх відображенням у максимально лаконічній формі. Враховуючи, 

що певні властивості, наприклад динамічні процеси, в принципі неможливо відобразити у вигляді 

формули, нами пропонується використання програм моделювання та візуалізації хімічних об’єктів, 

що додатково буде сприяти засвоєнню навчального матеріалу. 
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качество оказания медицинской помощи, риски страховой деятельности, медицинские 

ошибки. 

Специфика медицинского страхования обусловлена зависимостью деятельности 

страховых компаний от плохо формализованного критерия – качества оказания медицинской 

помощи, в частности, от врачебных ошибок.  Заключение договоров о страховании не 

подразумевает количественную оценку состояния пациентов. Этот факт, а также то, что успех 

страхования в значительной мере зависит от качества оказания медицинских услуг 

учреждениями здравоохранения, приводит к существенному возрастанию рисков успешной 

деятельности страховых компаний.  

Проблема врачебных ошибок является одной из самых сложных во всем мире. Их 

количество, к сожалению, не сокращается, а возрастает. От врачебных ошибок погибает 

больше людей, чем от СПИДа. В судебной практике все чаще возникают дела (уголовные и 

гражданские) о врачебных ошибках. Страховые компании обязаны выплачивать солидные 

суммы пациентам, а затем предъявлять регрессные иски медицинским учреждениям, что 

может иметь для последних критическое значение.  
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Цель доклада – анализ возможности использования методов дистанционного 

консультирования для предупреждения врачебных ошибок.   

С появлением современной техники, новейших методов диагностики и лечения 

медицина не стала менее рискованной практикой. Особенно большие трудности состоят в 

использовании высокотехнологических подходов в диагностике и лечении больных в 

неспециализированных и периферийных клиниках. Подобные трудности могут обусловить 

появление врачебных ошибок и страховые риски. 

Рассматриваются перспективы использования дистанционного консультирования 

врачей более низкой классификации профессионалами высокого уровня. Представляется 

наиболее перспективным подобное консультирование в неотложной медицине и при 

использовании современных высокотехнологических методик. Отметим, что подобные 

технологии находят в последнее время широкое распространение.  

Естественным препятствием для повсеместного применения дистанционного 

консультирования является невозможность непосредственного контакта специалиста и 

пациента. В нашей работе для уменьшения вероятности ошибочной консультации 

предлагается использование медицинских онтологий. 

Онтология представляет собой описание декларативных знаний, сделанное в виде 

классов с отношением иерархии между ними. К этому описанию, предназначенному для 

чтения человеком, присоединено описание в канонической форме, предназначенное для 

чтения машинами. Каждая интеллектуальная система может предоставлять несколько таких 

описаний, соответствующих различным областям хранящихся в ней декларативных знаний и, 

таким образом, выступает как хранилище библиотеки онтологий.  

Онтологии позволяют создавать модели предметной области, состоящей из перечня 

взаимосвязанных понятий, используемых для описания этой области, вместе со свойствами 

и характеристиками, классификацией этих понятий, по типам, ситуациям, признакам в данной 

области и законов протекания процессов в ней. Строится унифицированная конструкция для 

представления знаний, состоящая из множества объектов, классифицированных в 

соответствии с критериями, крайне необходимыми для построения страховых моделей. 

Выводы. 1. Дистанционное консультирование является одним из эффективных 

методов предупреждения врачебных ошибок. 

2. Использование онтологических представлений о динамике патологического 

процесса и его стандартизации является возможным и перспективным подходом для 

выявления врачебных ошибок. 

 

 

УДК: 006.03:004 

ФОРМАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТОВ HL7 И DICOM НА КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ» 

Яценко В.П., Корниенко Г.А., Аверьянова О.В. 

Кафедра биомедицинской кибернетики ФБМИ НТУУ «КПИ» 

 

Ключевые слова: стандарт HL7, стандарт DICOM, телемедицина, информационные 

технологии, практические занятия. 
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Современное развитие телемедицины, с учетом расширения партнерских 

межгосударственных взаимодействий, базируется на обязательном использовании 

соответствующих стандартов. Ведущими в практике как государственных, так и частных 

учебных медицинских заведений, лечебно – диагностических клиник, лечебно – 

профилактических и реабилитационных учреждений являются стандарты HL7 и DICOM. 

На факультете био-медицинской инженерии НТУУ «КПИ» (декан –  

проф. В.Б.Максименко, max@batyevka.net) дисциплина «Информационные технологии в 

телемедицине» преподается на кафедре био-медицинской кибернетики (зав.каф. –  

проф. Е.А.Настенко, "Evgeny Nastenko" <nastenko@inbox.ru>) при подготовке специалистов по 

направлению «Компьютерные науки». 

Особое внимание в преподавании данной дисциплины в нынешнем учебном году 

уделяется использованию теоретических и прикладных положений когнитивной кибернетики 

в построении мотивированной как со стороны преподавателя, так и со стороны студента, 

системы: «Знание – Умение – Творчество – Компетентность – Трудоустройство – Социум – 

АкмеоСоциум». 

Уровень «Знание» прежде всего начинает формироваться с лекционного курса (по 4 

учебных часа на каждый стандарт). Он базируется на проблемном характере построения 

лекции и использовании как технических средств (видеопроекция с обязательным сочетанием 

логически структурированных схем и текста и соответствующее цветовое оформление 

слайдов с обязательным требованием - отсутствие перегруженных шаблонов), так и 

информационного сопровождения (on-line доступ к Интернет ресурсам и телеприсутствие по 

схеме точка –для украинских и зарубежных партнеров).  

Уровень «Умение» реализуется на компьютерных практических занятиях.  

Они построены на самостоятельном формировании студентом системы протокольного 

обеспечения стандарта на информационном уровне (DICOM-Fail) и освоения технологии 

работы с видеоизображением внутренних органов человека при использовании различных 

видов сканирующих технических систем (компьютерная рентгенография, УЗИ, МРТ и др.). 

Кроме этого, студенты осваивают принципы работы DICOM коммуникативно-сетевого 

компонента RIS и PACS. 

В разделе, посвященном стандарту HL-7, студенты после ознакомления с 

содержанием его основных разделов приобретают необходимые навыки по формированию 

данных по пациенту для конкретного клинического документа (например, амбулаторная карта 

пациента).  

В последующем осваивается технология формирования клинического документа на 

базе ACCES на примере «Выписка из медицинской карты пациента».  

Уровень «Творчество» реализуется благодаря обучению студента избирательно 

использовать ресурсы ИНТЕРНЕТ - «Библиотечные базы данных» при формировании 

выбранного ІТ – проекта.  

Уровень «Компетентность» реализуется на контрольной модульной работе и при 

выполнении РГР. 

Таким образом, одним из содержательных компонентов формата использования 

стандартов HL7 и DICOM на компьютерных практических занятиях по дисциплине 

«Информационные технологии в телемедицине» на кафедре биомедицинской кибернетики 

ФБМИ НТУУ «КПИ» является использования когнитивного подхода. 

https://freemail.ukr.net/q/start#sendmsg,to=max%40batyevka.net
mailto:nastenko@inbox.ru
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УДК: 378.147.091.33-027.44:004.7 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

РАЗВИТИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Андросов А.И. Иванькова Н.А. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

На современном этапе развития образования интерактивное взаимодействие 

субъектов образовательного процесса является неотъемлемой составляющей, 

определяющей уровень информационной компетентности в профессиональной деятельности 

любого преподавателя. 

За последние 10 лет мы стали участниками революционного развития технологий 

электронных коммуникаций в системе медицинского образования. На первом этапе ставились 

задачи сугубо передачи информации студентам или слушателям с помощью web-технологий 

в системе дистанционного обучения, а также чтения лекций онлайн сначала между двумя 

точками. В дальнейшем был реализован режим многоточечной связи. В результате тенденция 

развития приводит к тому что чтение онлайн лекций по своему эмоциональному, 

дидактическому воздействию приближается к чтению лекций в аудитории. 

Однако новые технические возможности выдвигают новые требования к проведению 

телетрансляций в режиме онлайн. Одним из таких требований является эффект полного 

присутствия (ЭПП).  

Для его реализации необходимо учесть следующее:  

 Во первых, это наличие высококачественного видео (системы цифрового видео  

Full HD). 

 Во вторых, высококачественный звук (системы объемного звучания Surround 

Sound). 

 В третьих, удобное проведение интерактивного взаимодействия с лектором, как 

группового так и индивидуального. Простота и оперативность интерактивного 

взаимодействия подчеркивают ЭПП.  

Организация индивидуального места для проведения дистанционного обучения 

сводится к оборудованию его техническими средствами отвечающим минимальным 

требованиям. 

Организация серии лекций проводимых под эгидой министерства здравоохранения 

предъявила новые требования к качеству подготовки больших аудиторий (более 250 чел.) для 

проведения интерактивного взаимодействия. Для реализации выведения на экран HD 

изображения докладчика или презентации, а также обеспечение ее высококачественным 

звуком необходимо решить целый ряд технических задач. Для их решения было использовано 

следующее оборудование: 

ПК: Моноблок HP Pro 3520 All-in-One; Ноутбук Acer Aspire V3-771G. 

Видео: Телевизионные приемники Sharp LC-60LE741; Матричный коммутатор HDMI 

Kramer VS-44H; Распределитель сигнала HDMI Kramer VM-24H; Купольные сетевые  

PTZ-камера AXIS P5512; Проектор EPSON EB-826WH. 

Аудио: Микшерный пульт Allen Heath ZED1402; Сетевой фильтр-стабилизатор  

ART PS 4x4; Конвертор аналогового сигнала ART CleanBox PRO; Усилитель мощности  
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Inter-M PA-4000A; Подавитель обратной связи Bosch LBB1968/00. Используемые 

интерфейсы: HDMI. Протоколы: TCP/IP; 

 

Для оперативного переключения источников видео сигнала между приемниками нами 

было использовано следующее техническое решение: 

         

Матричный коммутатор VS-44H и распределитель сигнала VM-24H который 

управляется механически или по web-интерфейсу, а так же программное обеспечение XSplit 

Broadcaster компании SplitmediaLabs Limited для плавного переключения между 

источниками. 

На базе Запорожского государственного медицинского университета было 

реализовано одно из возможных решений аппаратно-программного комплекса отвечающего 

современным требованиям проведения телетрансляций и телемедицинских мероприятий 

работающих на основе всемирной сети Интернет. 

Следующим шагом в использовании интерактивных технологий в медицине являются 

внедрение трехмерных изображений.  

 



71 

УДК: 004.4/7:614.253.4:331.107.5   

ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ З ПРОБЛЕМ КОРЕКЦІЇ 

КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Яценко В.П., Бурмака Н.П. 

Навчально – науковий медико-інженерний центр НТУУ «КПІ», 

Науково – практичний центр «Надія» (м.Черкаси) 

 

Ключові слова: студент, комп’ютерна залежність, корекція, партнерство закладів. 

Комп’ютерна залежність, на жаль, в теперішній час є вкрай поширеною формою 

порушення психо – емоційного стану особистості, особливо учнівської молоді та студентства. 

Протягом останніх 12 років ННМІЦ НТУУ «КПІ» та НПЦ «Надія» систематично організовували 

науково - практичні семінари зі загальною тематичною спрямованністю «Гармонія людини 

(інформаційні аспекти здоров’я, здорового способу життя, акмеології та соціоніки сучасної 

людини)». 

Особливо плідним був проведений у м.Києві 11-12 листопада 2011р. ІІ Науково – 

практичний семінар з міжнародною участю під патронатом ректора НТУУ «КПІ» академіка НАН 

України М.З.Згуровського та департаменту навчально –виховної роботи університету. 

У привітальному зверненні ректор відмітив: 

«Шановні учасники науково - практичного семінару! 

Сьогодні ми разом маємо можливість ознайомитись з результатами 10 - річної кропіткої 

роботи викладачів й творчої молоді НТУУ «КПІ» та наших партнерів у важливій галузі 

сучасного суспільства -здоровому способі життя та здоров'я сучасної людини. Щиро дякуємо 

нашим закордонним колегам, які погодились поділитися власним досвідом в цій галузі, бо вона 

не має кордонів, як не припиняється історичний процес зміни поколінь. Добре відомо, що стан 

здоров'я кожної нації та держави за сучасних умов вкрай залежить від стану здоров'я її молоді. 

Сподіваюсь на плідний обмін не тільки теоретичними розробками, але й прикладними майстер 

- класами». 

Основні напрямки наукових досліджень, виконаних на базі НТУУ «КПІ» були 

представлені у доповідях та чотирьох майстер – класах: 

Проект «Здоров'я молоді в аспектах сучасних інформаційних технологій»  

(2009-2014 рр.) 

Яценко В.П. (проф..кафедри МКТМ ММІФ, керівник ННМІЦ НТУУ «КПІ») 

Концептуальні проблеми наукової теми «Інформаційні, телекомунікаційні та 

кібернетичні проблеми здоров’я людини» (2011-2015 рр.). 

Настенко Е.А. (к.т.н., д.б.н., зав. каф. МКТМ ММІФ НТУУ «КПІ») 

Яценко В.П. (д.м.н., проф. каф. МКТМ ММІФ НТУУ «КПІ»). 

Акмеология и валеология спортсменов в аспектах технологий биоуправления. 

Новицкий Ю.В. (доц., зав. каф. спортивного вдосконалення ММІФ), 

Яценко В.П. (проф..кафедри МКТМ ММІФ, керівник ННМІЦ НТУУ «КПІ»). 

Гетман В.А. (доц. каф. СВ ММИФ, зам.декана ММИФ по организационной и 

воспитательной работе). 

Открытый Мастер класс «Динамика пульса и биологический возраст человека». 

Зубчук В.И. (доц. каф. БМИ ННМІЦ НТУУ «КПІ»), Запорожко И.А. 
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Майстер –клас № 1- психологічна та психофізіологічна діагностика актуального стану 

спортсмена. 

Майстер –клас № 2- розвиток навичок оптимального функціонування та досягнення 

пику форми спортсмена. 

Майстер –клас № 3 – АНТИ-ГРА - проект ( для молоді різного віку та фахівців з 

підвищеним ризиком управління виробничим процесом). За участі співробітників 

кафедри МКТМ ММІФ НТУУ «КПІ». 

Значний теоретичний та прикладний партнерський внесок в роботу семінару був 

зроблений співробітниками НПЦ «Надія»: 

Поліморфізм залежностей: Ідентифікація проблеми.  

І. В. Григанська (Київський Медичний Університет (УАНМ), м. Київ),  

Є.В. Бурмака, Н.П. Бурмака (Науково-практичний Центр «Надія», м. Черкаси). 

Интернет-зависимости. Зависимость от порнографических сайтов. 

Григанская И.В. (Науково - практичний центр «НАДІЯ», м. Черкаси, Україна). 

Майстер –клас № 1- АНТИНІКОТИН - проект (спосіб довготривалого кодування). 

Майстер –клас № 2- АНТИАЛКОГОЛЬ - проект (спосіб довготривалого кодування). 

Основним здобутком творчої партнерської співпраці стало створення спільної 

довгострокової соціопрограми для студентської молоді «Ми перший курс». 

 

УДК: 004.4:[615:340.1] 

ФОРМАЛІЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ У СФЕРІ ФАРМАЦІЇ  

ЗА ДОПОМОГОЮ IDEF-ТЕХНОЛОГІЙ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 

Кирильчук Д.С., Рижов О.А. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: формалізація, функціональна модель. 

На даний час в Україні законодавство у сфері фармації продовжує постійно 

змінюватись та доповнюватись. Становлений процес в даній галузі, надалі, буде відбуватись, 

зокрема, через внутрішні та зовнішні геополітичні фактори. В таких умовах збільшується об'єм 

інформації нормативно-правового змісту, яку необхідно знати і з якою доводиться працювати 

фармацевтичним працівникам, таким чином ускладнюючи їм роботу. 

Вирішенням даної проблеми є формалізація знань у нормативно-правовому полі у 

сфері фармації та створення на її основі систематизованої інтуітиївної моделі, на базі якої 

буде створено автоматизовану систему прийняття рішень, що послужить інструментом 

оптимізації робочого процесу фармацевтичних фахівців. Що і стало метою роботи. 

Для досягнення мети об'єктом для першого етапу дослідження ми обрали положення 

про Державну службу з контролю за наркотиками.  

В результаті стратифікації даних з використанням методології функціонального 

моделювання IDEF ми отримали ієрархічну модель, що складається з підсистем у вигляді 

функціональних блоків та формалізовану систему конструктивних правил їх взаємовідношень. 

Дана структура в повній мірі і деталізованому вигляді відображає усі напрями та види 

діяльності Державної служби з контролю за наркотиками та є легкою для сприйняття.  
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Таким чином, нами був проведений функціональний аналіз діяльності державного 

комітету з контролю за наркотиками, розроблена функціональна модель даної відомчої 

структури на основі IDEF – технологій, яка стане елементом автоматизиваної системи 

прийняття рішень, що послужить інструментом оптимізації роботи фармацевтичних 

працівників.  

 

 

УДК: 681.518.2 

МЕТОД ПОБУДОВИ КЛАСИФІКАТОРІВ НА ОСНОВІ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

СТРУКТУРИ ДАНИХ 

Нессонова М.М. 

Національний фармацевтичний університет 

 

Ключові слова: класифікація з навчанням, різнотипні ознаки, багатовимірне 

шкалування, кореспондентський аналіз. 

Анотація. Запропоновано метод класифікації з навчанням, що дозволяє побудову 

алгоритмів класифікаторів на основі обчислення оцінок, який базується на метричному підході 

до представлень взаємозв’язків ознак, отриманих методами геометричної інтерпретації 

структури даних. 

 

 

УДК: 616.441:312.2:002 

ШЛЯХИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ОПИСОВИХ МЕДИЧНИХ ДАНИХ В УМОВАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

 Болгов М.Ю., Таращенко Ю.М. 

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України» 

 

Ключові слова: формалізація даних, медичні інформаційні системи. 

Мета дослідження. Однією з головних методичних проблем на шляху інформатизації 

медицини є розробка ефективних механізмів введення, збереження та обробки даних, які в 

переважній більшості мають текстовий вигляд. Фактично процес формалізації уявляє собою 

визначення дискретних (частіше заздалегідь визначених) рубрик, які адекватно відображають 

конкретний клінічний випадок. При цьому можлива втрата частини інформації (яка не була 

визначена за допомогою рубрик). Саме в тому, щоб зменшити обсяги подібних втрат і полягає 

складність при створенні тих чи інших механізмів формалізації. Але без них текстові дані (в 

«чистому вигляді») практично не придатні для автоматизованої обробки. Крім того, ефективні 

засоби формалізації зазвичай дозволяють спростити та прискорити сам процес введення 

даних.  

Матеріали та методи. В ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. 

В.П.Комісаренка НАМН України» з 1996 року працює МІС «TherDep5», яка об’єднує в єдину 

мережу основні клінічні підрозділи. Програмні утиліти, які входять до складу МІС, працюють з 

електронним реєстром пацієнтів Інституту і створені для вирішення основних клінічних, 

статистичних та наукових задач. На сьогоднішній день в електронному реєстрі нараховується 
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більше 187 тис. пацієнтів. Враховуючи різні типи даних, з якими працюють медичні працівники, 

то для формалізації даних використані різні підходи. 

Отримані результати. Найбільш простим способом формалізації текстової інформації 

є використання механізму шаблонів. Тобто, під час заповнення текстових граф вибирається 

необхідний пункт контекстного меню і підставляється один із текстових шаблонів. Даний 

механізм, незважаючи на його простоту, може задовольнити більшість вимог, але в деяких 

випадках, коли описання проходить по певним етапам і можлива велика кількість варіантів, 

механізму шаблонів стає недостатньо.  

Для вирішення більш складних задач по формалізації текстових граф створений 

конструктор меню, який реалізований в окремій програмній утиліті. Ідея пролягає в тому, що 

кожен користувач може скласти на свій розсуд перелік тих рубрик, які можуть знадобиться під 

час огляду пацієнта (наприклад, протокол УЗД). Слід відмітити, що для роботи з конструктором 

меню необхідно чітко уявляти хід того процесу для якого складається алгоритм.  

Слід відмітити, що науковий аналіз автоматизовано заповнених текстових фрагментів, 

який полягає в пошуку визначеної послідовності символів, не буде ускладнений різними 

формулюваннями одних і тих самих симптомів чи описових характеристик патологічного 

процесу. Однак, для проведення наукового дослідження треба проаналізувати велику 

кількість тих чи інших фрагментів текстової інформації, а це виявляється достатньо складною 

задачею, особливо аналіз цифрової інформації, яка знаходиться серед тексту. Для вирішення 

даної проблеми створений механізм автоматичної розстановки номінацій, тобто присвоєння 

чітко визначеного користувачем смислового позначення, по яким буде набагато простіше 

виконувати аналіз даних. Даний механізм здатний працювати як в поточному (фоновому) 

режимі, так і в режимі одномоментної розстановки номінацій по всім існуючим полям. 

Висновок. Таким чином, описані вище методи формалізації медичних даних, які 

відрізняються по своїй складності та можливостям, здатні значно покращити зручність 

введення інформації, відвести більше часу на спілкування лікаря з пацієнтом, а не на 

заповнення медичної документації. Крім того, аналіз формалізованих даних за допомогою 

механізму номінацій є найбільш ефективним способом пошуку закономірностей.  

 

 

УДК: 004.9 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНА У МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ    

Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Українська Академія Акмеологічних наук 

 

Ключеві слова: когнітологія, мультимедіа, дистанційне навчання, синергетика, 

кіберакмеологія. 

Анотація. Досліджується проблема створення когнітологічних мультимедійних курсів 

для дистанційної освіти у мережі на синергетично-експертних засадах з використанням 

кіберакмеологічного біхевіористичного моделювання. 
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УДК: 004:613.648:612.014.48 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА В ЭРГАТИЧЕСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ 

Страхова О.П., Рыжов А.А., Захарчук И.С. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Ключевые слова: функциональное состояние, эргатическая система, электрокожные 

характеристики, микрозоны. 

Цель работы. Установить возможное влияние работы с компьютером на изменение 

функционального состояния человека и информативность метода измерения электрокожных 

характеристик микрозон на коже человека для определения изменения функционального 

состояния человека при работе с компьютером. 

Исследование состояло из двух этапов измерений электрокожных характеристик 

микрозон на коже (ЭКХ МЗ) добровольцев, проводившихся до начала обычного учебного (не 

экзаменационного и не контрольного) 4-часового занятия в компьютерном классе и по его 

окончании, с последующим сравнением полученных результатов. Методический и учебный 

материал давался только в электронном виде, выполнение заданий и итоговое тестирование 

проводилось только на компьютере.  

Регистрация ЭКХ МЗ выполнялась по методу стандартного вегетативного теста ЦИТО, 

в МЗ – «источниках», расположенных на запястьях и щиколотках человека, симметрично 

справа и слева, на отрицательной полярности приложенного постоянного тока, напряжением 

9V, силой до 20 микроампер.  Суммарно каждый исследуемый был измерен в 24 МЗ до начала 

и повторно в этих же МЗ после окончания занятия. Сила прижатия электрода в МЗ 

дозировалась по реакции исследуемого, чтобы не было неприятных ощущений в виде укола 

или избыточного давления на электрод.  

Проведенные измерения ЭКХ МЗ показали существенную относительную разницу 

рассчитанных средних значений показателей проводимости МЗ до и после занятия.  

Построены графики средних значений ЭКХ МЗ. При анализе графиков выяснилось, что 

кривая, огибающая средние значения показателей ЭКХ МЗ, является регулярной, т.е. 

фрагменты кривой, принадлежащие правой, левой стороне тела, до и после занятия по 

внешнему виду подобны друг другу.  

При этом, ЭКХ МЗ каждого отдельного человека не обязательно подобны 

представленному графику средних, такая регулярность относительных изменений ЭКХ МЗ 

становится заметной только у средних значений показателей на достаточном количестве 

наблюдений. 

Результаты измерений имеют гендерные отличия. Относительные изменения у 

девушек менее выражены, у юношей более заметны, среднее суммарное значение ЭКХ МЗ у 

девушек ниже, чем у юношей: 52 и 44 (разница 15%) у юношей и 33 и 30 (разница 10%) у 

девушек. 

Выводы. В ходе проведенного исследования была выявлена устойчивость 

относительных изменений показателей ЭКХ выбранных МЗ, что видно по регулярной структуре 

графиков средних значений ЭКХ МЗ. Такая стабильность значений дискретного сигнала, 

представленного в виде последовательности значений, взятых в дискретные моменты времени 
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в определенных пунктах может говорить об объективной реальности существования этих 

«контрольных точек» на теле человека. В этом случае метод определения ЭКХ МЗ может 

использоваться для быстрого определения текущих изменений функционального состояния 

людей под влиянием различных нагрузок, результаты его легко обрабатываются на компьютере 

с применением обычных офисных программ, в частности Excel.  

 

 

УДК: 004.9.615.12 

ВИКОРИСТАННЯ SAFETY-CASE ДОКУМЕНТА ДЛЯ ОЦІНКИ ТА ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ 

ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ 

Федосєєва А.О. 

Національний фармацевтичний університет 

 

Ключові слова: Safety-Case документ, програмні засоби, фармацевтичне підприємство, 

технологічний процес виробництва, лікарський препарат, ИУС критичного застосування, 

безпека. 

Анотація. Розглянута Safety-Case методологія забезпечення та доказування безпеки 

АСУ технологічного процесу виробництва лікарських препаратів; запропоновані типові пункти 

Safety-Case документу у якості доказів функціональної безпеки автоматизованої системи 

управління технологічним процесом виробництва лікарських засобів, яка використовується на 

фармацевтичному підприємстві. 

 

 

УДК: 004:[378.096:615]:[615.31:547] 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ  

ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ  

ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН 

Воскобойнік О.Ю., Скорина Д.Ю. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: органічні лікарські речовини, будова, 3D-молекулярне моделювання. 

Лікарські засоби органічного походження складають переважну більшість сучасних 

фармацевтичних препаратів. Особливості хімічної структури лікарських речовин органічної 

природи визначають їх властивості та впливають на прояв біологічної активності. Підготовка 

майбутніх провізорів передбачає розгляд будови органічних лікарських речовин як при 

вивченні базових (органічна хімія), так і професійно-орієнтованих (фармацевтична хімія) 

хімічних дисциплін. 

Мета роботи – проведення порівняльного аналізу та визначення ролі програмних 

продуктів із 3D-молекулярного моделювання органічних речовин у хімічній підготовці 

провізорів. 

Серед програмного забезпечення, що дозволяє здійснювати 3D-візуалізацію 

молекулярної будови речовин органічної природи, слід відзначити Chem 3D (Chem Office) та 

Hyperchem. Однак, ці програми є комерційними та високовартісними. На безоплатній основі 
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поширюється програмний комплекс Avogadro, який має зручний та зрозумілий інтерфейс та 

практично не поступається за функціональністю. Зазначені програми дозволяють створювати 

тривимірні моделі органічних сполук, проводити оптимізацію геометрії їх молекул та деякі 

розрахункові операції. Використання таких програм у навчальному процесі можливе на етапі 

пояснення нового матеріалу викладачем (лектором), а також за умов індивідуальної чи 

групової роботи студентів при виконанні завдань дослідницького характеру. Особливого 

значення набуває застосування зазначених програмних продуктів у підготовці студентів 

заочної форми навчання та у системі дистанційної освіти. 

Висновок. Комп’ютерне моделювання при вивченні хімічної будови органічних 

лікарських речовин є дієвим та важливим інструментом підготовки провізорів. 
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Ключевые слова: Стоматология. Бизнес процессы. Автоматизированные 

информационные системы. 

Аннотация. В статье представлена информационная система, которая была 

разработана на основании анализа и моделирования бизнес-процессов стоматологической 

клиники способствует совершенствованию качества оказания стоматологической помощи и 

экономическому подъему медицинского учреждения.  
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Ключевые слова: Стоматология. Кадровый потенциал. Автоматизированные 

информационные системы. 

Аннотация. В статье представлена АИС, позволяющая проводить углубленный 

концептуальный анализ реального состояния, потенциальных возможностей, резервов и 

проблем кадрового состава стоматологической службы.  
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Ключові слова: комп’ютер, імітаційна система навчального процесу (ІСНП), 

дидактичний принцип, навчання студентів-медиків. 
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В статті розглянуто використання в навчанні студентів-медиків сучасної інформаційної 

технології - імітаційного моделювання. Описана імітаційна система навчального процесу 

(ІСНП) та надана характеристика основних дидактичних принципів при імітаційному підході до 

медичного навчання. 
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Ключові слова: оцінка тяжкості хворих на гонартроз, прогнозування результатів 

оперативного втручання, інформаційні підходи, метод «зіставлення трендів». 

Проблема ефективного лікування гонартрозу має не тільки медико-соціальне, але й 

економічне значення. Незважаючи на пильну увагу до патології серед фахівців і достатньо 

довгий досвід спостережень, недостатня вивченість етіології та патогенезу дегенеративних 

хвороб суглобів, пізня діагностика, різноманіття варіантів прояву та перебігу - все це значно 

ускладнює вибір адекватного лікування.  

Очевидно, що гонартроз, найчастіше, є наслідком самих різних патологічних процесів, 

починаючи від вродженої дисплазії кісткової системи та закінчуючи ушкодженнями 

анатомічних структур суглоба. Оскільки до сьогодні патогенез гонартроза до кінця не вивчено 

та існує певна відсутність знань про процеси, що відбуваються при деструкції і дистрофії 

тканин суглоба, вибір способів лікування захворювання далеко не очевидний. 

Повинна бути розроблена система прогнозування розвитку патологічного процесу, 

створені стандартні схеми розрахунку прогностичних показників для визначення ефективності 

запропонованого виду локальної терапії або використання хірургічних методів. При цьому слід 

застосовувати обґрунтовані підходи перспективного прогнозування середніх величин 

показників артрологічного статусу, виходячи з віку та даних обстеження хворого (індексу маси 

тіла пацієнта, тривалості захворювання, рівня больового синдрому тощо), інструментального 

обстеження (ширина рентгенівської суглобової щілини), розрахункових показників (рівень 

болю за ВАШ, індекс WOMAC, індекс HAQ). Для практичного застосування важливо розробити 

алгоритми обстеження хворих на остеоартроз і шкали прогностичних показників для 

оцінювання результатів лікування. 

Раніше запропоновано алгоритм диференційованого підходу до вибору способу 

операції заснований на ступені пошкодження суглобового хряща. Вважається, що при I ступені 

пошкодження показана операція абразивної хондропластики, при II ступені операція 

мікрофрактурування, при III - операція біологічного ендопротезування, при IV ступені операція 

одномищелкового ендопротезування. Групою авторів розроблено математичні моделі 

прогнозування результатів лікування хворих на гонартроз, що базуються на виявлених 

діагностичних критеріях. Хороший результат операції прогнозується у хворих віком 24-52 

років, при площі дефекту хряща до 4 см, глибині до 1,0 мм, а задовільний результат операції 
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прогнозується у хворих віком 53-60 років, при площі дефекту від 4,0 до 11,5 см і глибині від 1,0 

до 2,0 мм. 

Проте, подібні результати нам видаються непереконливими, оскільки відстежено 

найближчі результати оперативного втручання. Досліджені групи неоднорідні та при змішаних 

ураженнях немає впевненості, що запропонована тактика виявиться переконливою. 

Нами пропонуються нові підходи оцінювання тяжкості стану пацієнтів із гонартрозом і 

прогнозування результату оперативного втручання, засновані на тактиці «зіставлення 

трендів». 

В основу такого підходу покладено порівняння результатів прогнозування на різних 

базових пакетах діагностичної інформації. При цьому прогноз розраховується на різних етапах 

діагностики та лікування пацієнтів, у тому числі й ретроспективно. 

Подібна тактика може дозволити виділення провідної ланки патології, уточнити можливі 

ризики та більш обґрунтовано розраховувати наслідки обраної тактики лікування. 

Висновки. 1. Існуючі підходи вибору методу лікування гонартрозу не досконалі та не 

дозволяють оцінити прогноз оперативного лікування. 2. Запропоновано для оцінювання 

тяжкості стану пацієнтів із гонартрозом і прогнозування результатів оперативного лікування 

гонартрозу метод «зіставлення трендів». 
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Ключові слова: технологічна основа інформаційного суспільства, випереджаюча 

система освіти, глобальний інформаційний простір, сукупний суспільний інтелект. 

Технологічна основа інформаційного суспільства – це найбільш передові 

телекомунікаційні та інформаційні технології, які є лідерами технологічного прогресу та 

невід'ємним елементом будь-яких сучасних технологій. Вони створюють умови для вільного 

обігу в суспільстві великих масивів інформації, призводять до його економічного зростання та 

суттєвих соціально-економічних змін і, в кінцевому рахунку, забезпечують власне саме 

становлення зазначеного суспільства. 

Успішність переходу до інформаційного суспільства істотно залежить від готовності 

системи освіти в найкоротші терміни здійснити реформи, необхідні для чіткого забезпечення 

будь-яких його потреб. Традиційна система освіти є підтримуючою, а освіта в інформаційному 

суспільстві має стати випереджаючою. Перехід до нової системи повинен базуватися на 

формуванні глобального інформаційного простору, широкому використанні інформаційних 

технологій, і, в кінцевому рахунку, на створенні гібридного інтегрального інтелекту всієї 

цивілізації, здатного передбачати напрямки розвитку людства і управляти ним.  

Формування глобального інформаційного простору вимагає забезпечення як 

психологічної, так і професійної підготовленості всіх учасників освітнього процесу. Адже в 
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даних умовах вирішальне значення має принципова зміна самого ставлення людей до 

інформації, яка стає найважливішим стратегічним ресурсом суспільства. По суті, мова йде про 

якісні зміни стану всього інформаційного середовища державної системи освіти при тісній 

взаємодії з вітчизняною наукою та суспільною практикою, а також із світовою вищою школою 

та світовою наукою. Вирішення цього завдання відкриває нові можливості для прискореного 

прогресивного індивідуального розвитку кожної людини в системі освіти і для зростання якості 

сукупного суспільного інтелекту, що в перспективі неодмінно позитивно вплине на всі сторони 

суспільного життя країни. 
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Ключевые слова: подростки, артериальная гипертензия, физическая реабилитация, 

велотренажер. 

Поиск возможных путей предупреждения гипертонической болезни (ГБ) закономерно 

приводит к признанию необходимости лечения детей и подростков на стадии артериальной 

гипертензии (АГ). Одним из направлений реабилитации АГ могут быть динамические 

упражнения в анаэробном режиме. С целью совершенствования показаний к назначению 

выполнения упражнений на велотренажере у подростков 16-17 лет с повышенными цифрами 

артериального давления (АД) посредством построения «дерева решений» изучены 

последствия возможных медицинских ошибок первого рода – избыточного лечения здоровых 

лиц, и ошибок второго рода – отсутствия назначение лечения больным АГ. 

Наблюдали 62 юноши и девушки с первичной АГ. Отсутствие у них признаков 

поражения органов мишеней гипертензии создавало прецедент виртуальности болезни. Мы 

отдавали себе отчет в том, что у части подростков АГ была ситуативной и в ближайшем 

будущем не угрожала ГБ. 32 подростка выполнили 7 месячную программу упражнений по  

2 раза в неделю продолжительностью 30 минут и интенсивностью энергозатрат 150-350 ккал. 

Еще 30 подростков составили контрольную группу. Как показал катамнез, подростки опытной 

группы продемонстрировали увеличение физической работоспособности по данным теста 

PWC170 и нормализацию пульсового артериального давления.  Осложнений не наблюдали. 

У детей контрольной группы АД оставалось повышенным.  

Таким образом, при принятии решения о назначении упражнений на велотренажере 

подросткам с АГ ошибку первого рода можно игнорировать, а второго – считать весьма 

существенной. 
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Среди основных направлений развития современных информационных технологий в 

обеспечении развития фармации можно выделить следующие: автоматизация 

документооборота, управление технологией фармацевтического производства, 

автоматизация бухгалтерского учета и планирования, разработка систем принятия решений, 

автоматизация банковских операций, создание автоматизированных рабочих мест.  

Цель работы. Внедрение систем автоматизации документооборота (текстовые 

процессоры и пр.) с возникновением концепции «электронного документа» и «безбумажной 

технологии».  

Такие электронные документы существуют только в электронном виде, создаются, 

обрабатываются и пересылаются с помощью компьютерных систем. «Безбумажная 

технология» предполагает вести полную обработку документов в электронном виде, т.е. 

полностью отказаться от использования таких физических носителей информации, как 

бумага. Ведение документации по этой схеме предоставляет следующие преимущества: 

минимальные расходы на канцелярские средства; отсутствие необходимости в дорогих 

средствах защиты от несанкционированного доступа (сейфы и т.п.), так как предоставить 

доступ к документу можно только ограниченному кругу лиц с помощью паролей и т.п.; 

отсутствие необходимости в выделении специальных помещений (архивов) и специальной 

мебели, громоздких папок; ускоряется процесс поиска нужного документа, т.к. сам процесс 

поиска переходит в качественно новую плоскость (поиск по ключевым словам, поиск среди 

нескольких документов); появляется возможность организовать совместную работу 

нескольких лиц или даже отделов над одним документом, ускоряется процесс создания 

документов за счет возможности включения в него фрагментов из других документов и 

возможности правки уже существующего текста. Авторизация электронных документов 

представляет основную проблему перехода на «безбумажную технологию». Для авторизации 

бумажных документов в настоящее время используются печати организации и подписи 

должностных лиц, однозначно определяющих принадлежность документа. Электронные 

документы, принадлежность которых идентифицировать сложно вследствие возможности 

воспроизведения копии, не отличающейся от оригинала, в настоящее время в качестве 

отчетных, финансовых документов не используются.  Для обеспечения конфиденциальности, 

электронные документы могут быть зашифрованы. Это исключает возможность получения 

информации, составляющей производственную или интеллектуальную собственность. 

Вывод. Внедрение современных информационных технологий позволяет сократить 

время, требуемое на подготовку конкретных документов, уменьшить непроизводительные 

затраты при их реализации, исключить возможность появления ошибок в подготовке 

бухгалтерской, технологической и других видов документации. 
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Мета. Визначити причини реоперацій у  хворих з травмами хребта та спинного мозку. 

Матеріали і методи. Для аналізу були відібрані пацієнти (n=21), що отримали 

ускладнену хребетно-спинномозкову травму,  яким у відновному періоді проводили 

реоперації, у зв’язку з неефективністю первинної операції. Пацієнти перебували на обстеженні 

в неврологічному та травматологічному відділеннях ДУ «Український державний НДІ медико-

соціальних проблем інвалідності МОЗ України» з 2011 р. по перше півріччя 2013 р. Середній 

вік хворих склав 42 років (± 5,2 років). Чоловіків було 17 (81%), жінок – 4 (19%).  

Отримані результати. У двох хворих розвинувся «металоз», у зв’язку з низькою якістю 

матеріалів системи стабілізації – системи стабілізації були замінені на більш якісні. П’ять 

хворих було реоперовано у зв’язку з переломами частин системи стабілізації (балка або 

гвинт). Десять хворих реоперовано у зв’язку з застосуванням пластин черезостистого 

остеосинтезу (це недостатньо стабілізує хребет, та навіть призводить до подальшого 

ушкодження хребців). Чотири хворих реоперувались у зв’язку з неправильним встановленням 

гвинтів та прорізуванням їх за межі хребців. 

Висновок. Для поліпшення результатів оперативного лікування даної категорії хворих 

необхідно використання більш якісних систем стабілізації, проведення  операцій 

транспедикулярної стабілізації та  контролю виконання цих втручань.  
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Структуризация учебных декларативных знаний является важной задачей, требующей 

решения на этапе подготовки учебно-методических материалов как для дистанционного, так 

и для очного обучения. 

В нашей работе был разработан подход для структуризации знаний на основе 

когнитивных прототипов (КП) [1]. Для формирования эталонной модели [2] учебного курса 

было разработано программное обеспечение, которое состоит из модуля управления 

контекстом и WYSIWYG редактора-построителя когнитивных прототипов. В задачу модуля 

управления контекстом входит создание и редактирование предметов, которое включает 

настройку целевой аудитории (специальность, курс, форма обучения и группа), создание 

набора тем в рамках одной дисциплины и выбор контекста ввода. Редактор предназначен для 

создания набора когнитивных прототипов заданной темы (её эталонная модель). Он включает 

блок управления понятиями, формальную структуру КП, состоящую из HTML примитивов для 

ввода понятий, входящих в структуру КП, и динамической таблицы для отображения уже 

созданных КП с минимальным набором статистической информации о их использовании в 

контексте данного предмета. Также редактор позволяет генерировать учебные элементы, 

согласно алгоритмам описанным [3] из каждого вновь созданного КП, и сохранять их в базу 

данных. В среднем эталонная модель учебной темы составляет 20-30 КП-ов. Особенностью 

редактора является то, что он позволяет в визуальном режиме заполнять слоты структуры КП 

понятиями, осуществляя при этом структуризацию учебного материала, повторно 

использовать учебные элементы в учебном процессе и имеет web-интерфейс. 

Разработанный редактор позволяет использовать элементы когнитивных технологий в 

учебном процессе, помогая визуально проектировать учебную онтологию на основе 

когнитивных прототипов, автоматически генерировать когнитивные учебные задачи и 

эффективно конфигурировать контент эталонной модели.  
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Как известно, познавательные процессы человеческого сознания составляют основу 

когнитивной психологии, важнейшими компонентами которой  являются такие свойства 

личности, как воля, память, внимание, чувства, формы представления информации, 

логического мышления, воображения, способности к принятию решений. 

С этих позиций процесс формирования магистерского курса дисциплины 

«Психологическая кибернетика» для выпускников кафедры биомедицинской кибернетики 

факультета биомедицинской инженерии НТУУ «КПИ» базируется на следующих 

концептуальных положениях (Е.А.Настенко, 2010 г.): 

1.Принцип формирования учебной дисциплины: 

1.1. Международная, меж-  и внутривузовская интеграция. 

1.2. Базис - научные исследования сотрудников, студентов и партнеров кафедры БМИ 

ФБМИ НТУУ «КПИ». 

2.Участники: 

2.1. Кафедра БМИ ФБМИ (проф.Е.А.Настенко, проф. В.П.Яценко). 

2.2. Кафедра БМИ ФБМИ (доц. С.В.Зубков). 

2.3. Кафедра ЛДК ФБМИ (доц. Ю.В.Антонова-Рафи). 

2.4.Кафедра СВ ФБМИ (доц. Ю.В.Новицкий). 

2.5.Кафедра вычислительной техники ФИОТ (проф. В.П.Широчин). 

2.6.Институт ССХ им. Н.Амосова АМН Украины. 

2.7. Институт кибернетики НАН Украины. 

2.8.Кафедра кибернетики МИФИ РАН (Россия). 

3.Структурно-логическая схема организации преподавания. 

Сформировать новое научное направление кафедры БМИ: «Основы системной 

медицинской кибернетики» на основе интеграции научно-методического потенциала 

сотрудников кафедры и ее партнеров, ведущих следующие дисциплины: 

«Биоинформатика», «Информатика физиологических систем», «Информационное 

обеспечение валеологии», «Информационные технологии в телемедицине», «Информатика 

медицинской робототехники и нанотехнологий», «Информатика программно- аппаратных 

комплексов кровообращения», «Морфометрический анализ», «Искусственный интеллект», 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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«Системный анализ-1.Теоретические аспекты», «Системный анализ-2. Прикладные 

аспекты», «Математическое моделирование систем », «Биомедицинская кибернетика: 

Теоретическая кибернетика, Физиологическая кибернетика». 

4. Конечная цель. 

Подготовка специалистов и магистров по специальности «Информационные 

управляющие системы и технологии» с учетом специализации «Медицинская  кибернетика и 

информационные технологии в телемедицине» ( программист  прикладной, аналитик 

информационных систем) – трудоустройство по профилю. 

Именно в рамках данной концепции построен магистерский курс дисциплины 

«Психологическая кибернетика». 

Основные проблемно ориентированные параметры ведущих разделов лекционного 

курса: 

1. Введение: цели и задачи, общая концепция формирования знаний и умений 

специалистов кафедры БМИ ФБМИ НТУУ «КПИ» в области психологической кибернетики 

(проф. Настенко Е.А., проф.В.П.Яценко). 

2. Волевые характеристики личности на протяжении жизненного цикла человека 

(проф. В.П.Яценко). 

3. Память как свойство личности человека: общие представления о памяти; 

классификация видов памяти; ассоциация как психологический механизм процессов памяти; 

физиологические основы памяти; факторы, влияющие на эффективность запоминания; 

представления о памяти с точки зрения различных психологических школ; аномалии памяти; 

формирование и развитие памяти; тренировка памяти; информационные и инженерные 

технологии управления памятью.  

4. Цвет как важнейший компонент в различные аспектах коррекции 

психоэмоциональной сферы человека на основе технологии активации – торможения 

внутреннего экрана (проф.В.П.Яценко, асс. С.Л.Букацела). 

5. Интеллект человека как высшая биокомпьютерная модель живых систем 

(проф. В.П. Яценко). 

На лабораторных работах этого раздела лекционного курса существенное место 

занимают тестовые задания.  

Например, по разделу «Внимание» они направлены на: - определение уровня 

концентрации внимания (тест Пьерона-Рузера); - определение уровня переключения 

внимания (модифицированная таблица Шульте); - оценку объема распределения и 

переключения внимания (метод «Числовой квадрат»); - оценку произвольного внимания 

(методика «Расстановка чисел»); - определение уровня избирательного внимания 

(корректурный тест) и др. 

В разделе «Память» особое внимание уделяется измерению объема эмоциональной 

памяти, а также тестируется уровень абстрактно – логической памяти.  

Заключительный раздел лабораторных работ посвящен проблеме аутотренинга 

(управление мыслями, поведением и телом человека) и представляет собой фактически 

завершающий этап комплексного закрепления когнитивного механизма принятия решений. 
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В процесі навчання предмету «органічна хімія» відбувається трансфер знань від 

викладача до студента. Сьогодні знання вимірюються набором компетенцій, які дозволять 

надалі студентові стати професіоналом у вибраній спеціальності. Знання, перш за все, це 

набір понять з дисципліни «органічна хімія», які  системно передають студентові певний об'єм 

інформації і, отже, поняття це результат абстракційної  діяльності студента, тобто мислення. 

Більшість учбової літератури з предмету «органічна хімія» розрахована на вже професійно 

орієнтованого студента, тому робота з ним йде від абстрактного сприйняття до приватного, 

але основна маса студентів, ще раз зауважу, не має сформованого ментального образу 

знання, як результату кропіткої роботи в процесі початкових до вузівських етапів навчання і 

як, слідство, сформованої точки абстракції, яка дозволяє переводити потік інформації в 

поняття і далі в об'єм знань, що сформувався, не залежний від вільного об'єму пам'яті 

студента в даний момент часу. 

Когнітивний підхід в навчанні органічної хімії спирається на принцип свідомості у 

викладанні. Це означає, що вивчення класів органічних сполук повинно спиратися на 

мислення і дії, які знаходяться в основі розуміння студентом предмету «органічна хімія». Проте 

треба враховувати, що студенти не можуть повною мірою оволодіти методами дослідження 

подібно до вченого-хіміка. Завдання педагога – вести їх за собою по шляху відкриттів, 

навчаючи думати, порівнювати і робити висновки. Студент в процесі освоєння курсу органічної 

хімії вважається активним і свідомим учасником процесу навчання, а не об'єктом повчальної 

діяльності викладача, тобто реалізуються суб'єкт - суб'єктні відносини між студентами і 

викладачем, а процес навчання має особово і соціально обумовлений характер. Даний підхід 

об’єднує  педагогіку у співпраці з інтерактивними методами навчання, які такі актуальні в 

сучасній педагогіці. Конгнітивні методи у ряді випадків не суперечать і автоматизації навиків 

по біхевіористської схемі стимул-реакція. Тому  необхідно включати операції аналізу, синтезу, 

порівняння, узагальнення на певних стадіях роботи над новим матеріалом: лекція, практичне 

заняття, лабораторна робота, тощо. Доцільно піддавати аналізу новий матеріал на стадії 

лабораторного дослідження, згідно комунікативній методиці. На другому етапі закріплення 

матеріалу в ході формування навику, досягти автоматизму можна тільки достатньо великою 

кількістю вирішення схожих ситуаційно підібраних завдань. На останньому третьому етапі, 

етапі введення матеріалу в знання, необхідно підключити свідоме відношення студента до 

теорії засвоєння нового матеріалу. 

Посібник розроблено колективом авторів кафедри органічної та біоорганічної хімії для 

самостійної підготовки з курсу «Органічна хімія» для студентів спеціальності 7.12020101.  

«Фармація» та спеціальності 7.12020104» Технології парфумерно-косметичних засобів» саме 

з такою метою. Структура посібника дозволяє розробити навчальну онтологію з предмету 

«Органічна хімія», яка може бути застосована при побудові моделі знань студента в 

адаптивній комп’юторізованій системі навчання.   
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УДК: 371.3:378.046.4:615.1 

КАРТЫ ПАМЯТИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА  

В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Пиминов А.Ф., Кожухова Т.В., Домар Н.А., Шевченко В.А., Трутаев С.И., Якущенко В.А. 

Национальный фармацевтический университет 

Институт повышения квалификации специалистов фармации 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронный учебный курс, когнитивный 

подход, карты памяти. 

Цель: изучение возможности использования карт памяти при создании электронного 

учебного курса. 

Реализация когнитивного подхода в системе повышения квалификации специалистов 

фармации невозможна без учета специфики контингента обучаемых, отличающихся по 

уровню теоретической и профессиональной подготовки, характеру трудовой деятельности, 

стажу работы. Значительный диапазон в возрасте слушателей обуславливает разное 

качество реализации когнитивного компонента учебной деятельности: ощущения, 

восприятия, памяти, мышления, абстрагирования. 

Способ выражения учебной информации в значительной мере обусловлен 

спецификой предмета. Линейное изложение в форме словесного описания при изучении 

большинства фармацевтических дисциплин затрудняет познавательную деятельность и 

такие ее составляющие, как: вычленение главного, сравнение, обобщение по существенным 

признакам. 

Для обеспечения наиболее эффективного использования информации необходимо, 

чтобы ее структура воспринималась наиболее легко. С этой целью, а также для сокращения 

объема информации за счет ее сворачивания можно использовать так называемые карты 

памяти (интеллект-карты), в которых главная идея располагается в центре странички, а ветки 

раскрываются в той последовательности, в которой мы видим общее содержание. 

Перед другими средствами визуализации карты памяти имеют следующие 

преимущества: 

1. Легче сосредоточиться на основной идее, если она размещается в середине 

информационного поля карты 

2. Четко показана важность каждой идеи, но самые главные расположены ближе к 

центру. 

3. Непосредственно распознаются связи между ключевыми понятиями, так как они 

располагаются рядом друг с другом и объединены линиями. 

4. Структурная форма карты позволяет беспрепятственно дополнять ее новой 

информацией, расширяющей знания касательно центрального понятия и формирует 

относительно него определенную информационную систему. 

Использование карт позволяет: лучше понять ход мыслей автора; увидеть логические 

ошибки и противоречия, которые автор допускает; лучше проанализировать текст; дополнить 

структуру своими мыслями. 

Спектр применения карт памяти обширный. Они помогают решать такие задачи, как 

проведение презентаций, принятие решений, планирование своего времени, запоминание 
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больших объемов информации, проведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка 

сложных проектов, собственное обучение, развитие и многие другие. 

При организации учебного процесса в дистанционном обучении использование карт 

памяти способствует: созданию структурированных конспектов учебников, книг, статей, 

лекций на слух; максимальной отдаче от прочтения книг и учебников; написанию статей, 

рефератов, курсовых проектов, дипломов; подготовке к экзаменам; запоминанию списков; 

анализу и пониманию информации. 

Карты памяти как средство систематизации темы программы, средство 

структурирования информации при представлении учебного материала преподавателем и 

при выполнении заданий слушателями апробировано при разработке электронного учебного 

курса цикла ТУ в ИПКСФ НФаУ. 

Вывод. Карты памяти при разработке электронного учебного курса позволяют 

эффективно структурировать и обрабатывать информацию, в мыслительных процессах 

использовать творческий и интеллектуальный потенциал всех субъектов учебного процесса. 

 

 

УДК: 615.15:378.147.091.33-027.44:004.8 

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ  МОДЕЛІ ФАХІВЦЯ  

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Демченко В.О., Рижов О.А. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: фармацевтична діяльність, компетентність, онтологія. 

Фармацевтична діяльність - це професійна діяльність у системі охорони здоров'я з 

надання фармацевтичних послуг на всіх етапах просування фармацевтичних товарів від 

виробника до споживача. Якість фармацевтичної допомоги, що є складовою частиною 

системи охорони здоров'я в значній мірі залежить від професійної кваліфікації фахівців. 

Факторами ризику при наданні фармацевтичної допомоги є не тільки якість лікарських засобів 

і фармацевтичної діяльності, але і компетентність фармацевтичних працівників. 

Сучасний ринок праці вимагає від вищих навчальних закладів компетентних фахівців 

для виконання роботи, в процесі якої виникають питання, які потребують навичок 

пристосування до швидкої зміни зовнішніх умов праці. 

Під професійною компетентністю фармацевтичного працівника розуміється 

інтегральна характеристика, що визначає здатність вирішувати професійні проблеми, типові 

та атипові професійні завдання, що виникають в реальних ситуаціях його професійної 

діяльності з використанням знань, умінь і навичок, а також професійного та життєвого досвіду. 

Зараз на фармацевтичному ринку ми стикаємося з гострим протиріччям між постійно 

зростаючими вимогами до кваліфікації фахівця і швидким старінням тих знань і умінь, які він 

отримав у навчальному закладі. Це протиріччя є наслідком бурхливого і безперервного 

зростання обсягу загальнонаукових і спеціальних знань. 

Очевидно, що вирішення цього протиріччя можливе тільки при впровадженні нових 

технологій освіти, які активно використовують новітні досягнення в області інформаційних 

технологій. 
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Метою роботи стало обґрунтування необхідності розробки компетентнісної моделі 

фахівця фармацевтичної галузі на основі адаптивної інтелектуальної навчальної системи. 

Для реалізації стандарту нового покоління на фармацевтичному ринку необхідна 

розробка модульних освітніх програм, заснованих на компетенціях. 

Модульно-компетентнісний підхід до побудови змісту освіти дозволить оптимально 

поєднати теоретичну і практичну складові навчання, інтегруючи їх. 

При розробці компетентнісної моделі фахівця основним підходом є орієнтація на 

структуру професійної діяльності. У цьому зв'язку виникають завдання, пов'язані з інтеграцією 

традиційних ефективних технологій навчання з інноваційними, які забезпечать формування у 

фахівців необхідного рівня підготовки переміщенням акцентів щодо змісту і технологій 

навчання на формування професійних компетентностей. Особливістю є використання 

проблемно-орієнтованого навчання на основі сукупності знань, отриманих під час вивчення 

базових і професійно - орієнтованих фармацевтичних дисциплін. 

Призма професійної фармацевтичної діяльності виділяє об'єктно-орієнтований підхід, 

заснований на практико-орієнтованих методах, нових вимогах до організації проблемно-

орієнтованого навчання  через створення нового освітнього середовища (комп’ютерних 

систем навчання) для освоєння модульних програм і на підприємстві і в освітньому закладі, 

нових підходах до оцінки якості підготовки через оцінку рівня засвоєння дисциплін, 

професійних модулів і оцінку компетенцій студентів. 

Модульно-компетентнісний підхід є інструментом модернізації професійної освіти, в 

основі його закладено принципи суб'єктно-орієнтованого підходу до навчання. Один із засобів 

реалізації цього підходу є розробка інтелектуальних навчальних систем різних типів. До них 

відносяться інформаційно-довідкові системи, системи консультуючого типу, керуючі системи, 

інтелектуально-тренуючі (експертно-тренуючі) системи та системи супроводжуючого типу. 

Аналіз різних класифікацій комп'ютерних систем навчання свідчить про широкі 

можливості використання цих систем. Але, такі системи навчання можуть лише частково 

реалізувати компетентнісний підхід. 

Потреби сучасної фармацевтичної освіти, яка базується на компетентністному підході, 

ставлять завдання розробки комп’ютерних систем електронного навчання нового рівня. В 

основі таких систем повинна бути модель знань провізора, яка залучає теоретичні знання, 

характеристики та критерії оцінки практичних навичок, параметри середовища, у якому він 

буде працювати, збудованого на базі онтології. 

 

 

УДК: 378.147:[378.091.5:616.9-053.2] 

ДЕЯКІ ЕЛЕМЕНТИ КОГНІТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ДИТЯЧИХ 

ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ НА 5 КУРСІ 

Пахольчук Т.М., Усачова О.В. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: когнітивна технологія навчання, викладання дитячих інфекцій. 

Анотація. У роботі обговорюються елементи когнітивної технології навчання у 

викладанні клінічної дисципліни у ВНЗ. 



90 

УДК: 378.147.091.33:165.194]:615.1:[005+339.138] 

КОГНІТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ 

Ткаченко Н.О., Демченко В.О, Книш Є.Г. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: когнітивні методи навчання, фармацевтичний менеджмент та маркетинг. 

Анотація. У статті розглянуті окремі когнітивні методи (метод емпатії, метод 

символічного бачення, метод порівнянь, метод фактів, метод досліджень, метод помилок, 

метод прогнозування) і визначено проблеми та особливості їх використання у процесі 

вивчення фармацевтичного менеджменту та маркетингу студентами. 

 

 

УДК: 378.147.091.33:165.194]:544.77:[378.4:61](477.64) 

ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА КАФЕДРІ 

ФІЗКОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Юрченко І.О., Каплаушенко А.Г., Чернега Г.В., Похмьолкіна С.О. 

Запорізький державний медичного університету 

 

Ключові слова: когнітивні технології, навчання, пізнавальна діяльність. 

Зміст сучасної освіти не повинен зводитися тільки до знань та вмінь, оскільки навіть їх 

успішне засвоєння не може забезпечити досягнення всіх цілей навчання. Добре відомо, що 

студенти, які добре освоїли теоретичний зміст навчальної програми, далеко не завжди 

виявляються здатні до самостійного, творчого мислення.  

Розвиток умінь у студентів важливо вести таким чином, щоб навчальні способи 

діяльності не обмежували їх мислення, а навпаки, підводили безпосередньо до творчого 

вирішення різноманітних навчальних завдань. Тоді сам процес розвитку умінь у студентів 

можна розглядати як спосіб досягнення кінцевої мети – формування творчої особистості, яка 

легко орієнтується в сучасному інформаційному суспільстві та вміє швидко знайти правильне 

рішення у новій виробничої або життєвої ситуації.  

Когнітивна технологія належить до класу алгоритмічних технологій, заснованих на ідеї 

управління пізнавальною діяльністю студентів, що забезпечує розуміння навколишнього світу 

шляхом формування системи когнітивних схем. Методики, що застосовуються в когнітивної 

технології, дозволяють студенту з задоволенням вчитися, а значить бути успішним. 

Комфортна психологічна атмосфера на занятті створюється за допомогою посильних завдань, 

доступного для кожного студента викладу матеріалу та індивідуального підходу. Навчання 

студентів з урахуванням рівня розвитку всіх структурних компонентів їх інтелекту робить цей 

процес особистісно-орієнтованим. 

Під час проведення заняття найважливіше – організувати пізнавальну діяльність 

студентів, пробудити роботу думки, запустити процес пошуку і прийняття рішень. Як підсумок 

– студенти стають більш успішними, толерантними, відповідальними за своє навчання, 

схильні до співпраці та спільної діяльності. Якщо студенти на занятті чогось реально 
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навчилися, а при цьому напружено мислили, роздумували, добували самі інформацію і 

працювали з нею – це професійна перемога викладача. 

 

 

УДК: 004.9:378.147.091.33:61]-057.87-054.6 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ 

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ІНОЗЕМЦІВ 

Котелюх М. Ю. 

Харьківський національний медичний університет 

 

Ключові слова: інформаційні технології, лакарі–іноземці, електронне навчання, методи 

та форми навчання. 

Упровадження інформаційних технологій у професійну підготовку майбутніх лікарів 

сприяє забезпеченню доступу до потрібної інформації без будь-яких обмежень за обсягом й 

швидкістю інформації, що транслюється.  Такі технології використовуються для спілкування, 

навчання професійним дисциплінам, виховання професійних якостей майбутніх фахівців, в 

тому числі й майбутніх медиків. У підготовці іноземних фахівців інформаційні технології є 

засобом, що допомагає реалізації їхнього пізнавального, морально-етичного, комунікативного, 

творчого потенціалу. На заняттях з використанням інформаційних технологій підвищується 

мотивація учіння й стимулюється пізнавальний інтерес іноземних студентів-медиків, 

підвищується ефективність виконання самостійної роботи.  

Студенти-іноземці в процесі навчання й виховання набувають інформаційної 

компетентності, що виявляється в уміннях оцінювати та інтегрувати досвід медичної 

діяльності у сучасному інфосередовищі, організовувати інформаційну взаємодію, прагненні 

розвивати особистісні професійні якості лікаря, особливо комунікативні здібності, засвоювати 

інформаційну культуру, що полягає в грамотному й етичному одержанні, відборі, збереженні, 

передачі, трансляції медичної інформації.  

Інформаційні технології є своєрідним медіатором для встановлення зв’язків різного 

рівня із соціокультурним оточенням, здатним адаптувати професійну підготовку у вищих 

навчальних закладах України до потреб іноземних студентів та створити умови для 

збереження культурної ідентифікації іноземних студентів. Завдяки інформаційним технологіям 

прискорюється пізнання студентів особливостей культури інших народів, їхніх традицій, 

звичаїв, вірувань, соціально-побутового укладу життя, уявлень про світ інших народів. У 

процесі обміну інформацією в комп’ютерних мережах Рибалкоіноземні студенти 

встановлюють діалогічні, толерантні відносини з українськими майбутніми фахівцями. 

З появою інформаційних технологій у підготовці іноземних студентів медичного 

напряму досвідчені педагоги організовують різні форми роботи, що орієнтують майбутніх 

лікарів на розвиток особистості в професійній діяльності. До таких форм віднесемо діалогічно-

дискусійні (лекція-бесіда (діалог), лекція-дискусія, «круглий стіл»), ситуаційного навчання, 

ігрові (ігри-вправи (кросворди, ребуси, вікторини), ігрові дискусії, ігрові проблемні ситуації, 

рольові та ділові ігри, ситуаційно-рольові й стимуляційні ігри), акмеологічні тренінги, на яких 

студенти намагаються глибше пізнати власний внутрішній світ, розкрити потенціал 

професіонала-лікаря. Участь у таких формах роботи формує в іноземних студентів інтерес до 

професійної діяльності, загартовує вольові якості (терплячість, силу волі, рішучість), сприяє 

закріпленню набутих знань під час професійної підготовки. Особливої уваги заслуговує той 
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факт, що професійні здібності майбутніх лікарів-іноземців невід’ємно розвиваються з 

комунікативними здібностями.  

На наш погляд, позитивної уваги також заслуговують такі методи, форми роботи з 

іноземними студентами-лікарями, як: неформальна співбесіда з проблеми, важливої для 

іноземного студента, з особою, яка має досвід вирішення таких проблем; дискусії з питань 

професійного становлення медичних працівників, визначення типових труднощів і помилок з 

подальшим психологічним аналізом змодельованих професійно спрямованих ситуацій; 

адаптаційні тренінги з використанням вербальних і невербальних засобів комунікації, 

професійно спрямованого та міжособистісного спілкування, взаємодії з іншими студентами. 

Отже, інформаційні технології сприяють розвитку професійних якостей майбутніх 

іноземних лікарів, допомагають глибоко й своєчасно розкрити професійний, інформаційний, 

комунікативний потенціал майбутніх іноземних студентів. 
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Важнейшей задачей усовершенствования учебного процесса является увеличение 

наглядности преподаваемого материала, а также возможность применения его для 

дистанционного обучения. При изучении аналитической химии, а именно, качественного 

анализа, студенты сталкиваются с необходимостью изучения эффектов аналитических 

реакций, таких как образование осадков различного цвета, изменение цвета раствора, 

выделение газа.  Усвоение словесной информации, полученной из учебника, является 

трудной задачей для студента.  Наилучшим является использование зрительного канала 

восприятия.  Однократное выполнение качественной реакции на практике обычно бывает 

недостаточно для прочного запоминания. Для этого необходимо использовать учебные 

видеофильмы, демонстрирующие методику выполнения и эффекты качественных реакций. 

Кроме того, эти видеофильмы помогут улучшить практические навыки выполнения этих 

реакций. Также особенно важным является возможность использования этих материалов при 

подготовке к лицензионному экзамену «Крок-1. Фармация» Разработка и изготовление 

видеофильмов по качественному анализу явилось целью нашей настоящей работы. 

Проведена видеосъемка ряда качественных реакций. Для обработки видеоизображения и 

записи голоса, нами использовано соответсвующее програмное обеспечение. Нами 

изготовлен ряд видеофильмов, демонстрирующих технику выполнения качественных 

реакций на катионы II и III аналитических групп. Целью дальнейшей работы является 

изготовление видеоматериалов по всем реакциям, изучаемым студентами в курсе 

качественного анализа. 

Разрабатываемые нами видеоматериалы могут быть успешно применены студентами 

фармацевтического и медицинского факультета, как очной так и заочной формы обучения. 
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Особенностью современной системы образования Украины и других стран 

постсоветского пространства является ориентация на аудиторные занятия и преподавателя 

в процессе обучения. Такой подход не соответствует современным требованиям 

европейского образования, не способствует мобильности студентов в процессе обучения и 

созданию условий для комфортного обучения. Началом модернизации процесса обучения 

стало внедрение элементов кредитно-модульной системы в 2005 году, что позволило 

несколько расширить степень мобильности обучения, пересмотреть подходы к оцениванию 

знаний, стандартизировать учебные программы, начать сотрудничество с европейскими 

университетами. Пришло время для очередного шага в направлении развития медицинского 

образования с использованием опыта других стран и распространением своего. 

Реализация проекта TEMPUS предлагает создание национальных медицинских 

образовательных центров (НМОЦ) в каждой стране-партнере (СП) с тем, чтобы осуществлять 

нововведения. Они будут сфокусированы на трансформировании медицинских программ 

университетов-партнеров в Грузии, Украине и Казахстане, модернизации преподавания 

биомедицинского компонента курса медицины для того, чтобы сделать его более 

стимулирующим для студентов на основе внедрения компетентностного подхода к 

организации учебного процесса, который является более подходящим к клинической 

практике. Участники-партнеры – это 9 университетов, 3 из ЕС и 3 страны-партнера: 2 

грузинских университета. Выбор участников – партнеров основан на таких показателях, как 

рейтинг обучения (университет Св. Георга (СГУЛ), наличие опыта по внедрению программ 

проблемного обучения, контролю и мониторингу (Университет Никосии (УНик); наличие 

лаборатории Медицинской информатики и высокий уровень ее научности по работе со 

знаниями (Университет им. Аристотеля в Салониках (АУС); наличие опыта по разработке и 

управлению большими проектами по медицинскому образованию (Государственный 

университет Акакия Церетели (ГУАЦ); особенности структуры и местоположения 

(Медицинский университет им. Давида Твилдиани (МУДТ); рейтинг в стране и уровень 

развития дистанционного образования (Сумский государственный университет (СГУ), 

Запорожский государственный медицинский университет (ЗГМУ), (Карагандинский 

государственный медицинский университет (КГМУ), Медицинский университет «Астана» 

(АМУ). Все университеты, принимающие участие в проекте, имеют конкретную функцию и 

решают определенные задачи в рамках реализации проекта. 
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Главная цель группы межрегиональных сетей ePBLnet – привлечь другие 

организации, у которых есть свои потребности в сохранении науки и культуры, в развитии 

образовательных ресурсов на родном языке, а также приспособлении новых программ к 

местным потребностям. 

Предпосылками для разработки проекта TEMPUS стала работа, проведенная 

Университетом Св. Георга в Лондоне. Идея заключалась в соединении недостатков 

традиционной концепции проблемно-ориентированного обучения (первые модели были 

описаны 50 лет назад) с технологическим новшеством: процесс обучения на основе 

виртуальных пациентов, который подходит современным учащимся: проблемно 

ориентированные занятия, лекции, самонаправляемое студентами обучение и оценивание. 

Основная идея проекта – высокий уровень персонализации обучения за счет: 

мобильности (использование функциональных и доступных технологий, таких как веб, 

компьютеры и ноутбуки, мобильные устройства и игры); предоставления возможности 

студентам выбора методов обучения и задания своих собственных условий обучения в 

информационном интерактивном пространстве (самонаправляемое обучение и оценивание). 

Отличительные особенности обучения в рамках проекта: построение обучения 

на основе компетентностного подхода; широкое использование проблемно-ориентированного 

обучения с использованием средств новых информационных технологий (интерактивная 

форма проблемно-ориентированного обучения с использованием интерактивных on-line 

виртуальных пациентов); обучение студентов по трансформированной программе, которая 

отражает современные требования медицины; обучение на основе практических клинических 

ситуаций; широкое использование виртуальных пациентов для развития клинического 

мышления студентов и навыков; предоставление студентам возможности личного общения и 

доступа к on-line источникам; использование методов оценивания практической подготовки 

врача, соответствующих методам обучения (использование виртуальных пациентов и on-line 

тестирование).  

Среда распространения новой информации, обсуждений - «ePBLnet» (ePBLсеть). 

Форма взаимодействия участников проекта – конференции, семинары. 

Как участник проекта, ЗГМУ в настоящее время занимается адаптацией учебной 

программы. Задача состоит в том, чтобы реструктурировать ориентированную на содержание 

доклиническую программу и соединить ее с клиническим проблемным обучением, 

виртуальными клиническими случаями, обучением навыкам с большим акцентом на здоровье 

населения и профессиональное развитие. 

Результатом оценивания будет предоставление полного отчета о развитии проекта, 

включая его слабые и сильные стороны и все сделанные преобразования в программе. 

Примером результата будет применимость включения ВП и ПО в уже существующую учебную 

программу, как нового механизма, обеспечивающего более широкие возможности обучения, 

по сравнению с традиционными методиками. 

Распространение ВП начинается с создания качественного веб-сайта и 

сотрудничества с другими партнерами, в том числе с MEFANET. 
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З кінця 2012 р. медичний інститут Сумського державного університету (СумДУ) є 

учасником реалізації навчального проекту Tempus «Впровадження інноваційних навчальних 

стратегій в медичній освіті та розвиток Міжнародної мережі національних навчальних 

центрів». Проект передбачає впровадження інноваційних навчальних стратегій в медичній 

освіті, зокрема використання інтерактивних форм та методу проблемного навчання. Однією з 

умов такого реформування є модернізація медичних навчальних програм. 

Традиційна система медичної освіти в Україні базується на читанні лекцій та 

проведенні практичних (лабораторних) занять зі студентами, центральною фігурою такої 

системи є викладач. Проблемно - орієнтоване навчання передбачає створення під 

керівництвом викладача проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність студентів по їх 

вирішенню, внаслідок чого відбувається творче оволодіння професійними знаннями, 

навичками і вміннями. Центральною фігурою такої моделі навчання є студент. 

В СумДУ запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу, 

що дозволило в досить короткий термін провести адаптацію програми навчання та інтегрувати 

до неї елементи проблемного навчання. Програму 1,5-річного навчання за проблемною 

технологією з використанням клінічних випадків (кейсів), наданих університетом Св. Георга 

(Великобританія) включено в 2-й і 3-й роки навчання студентів медичного інституту. 

Проблеми, які довелося вирішувати під час трансформації, – невідповідність кількості 

аудиторних і лекційних годин протягом навчального тижня, різна тривалість навчального 

семестру та різниця у визначенні поняття «академічна година». Зокрема, в університеті Св. 

Георга академічна година дорівнює астрономічній, в СумДУ – 40 хв., тривалість заняття в 

університеті Св. Георга складає 1 академічну годину, в СумДУ – 2 академічні години тощо. 

Новостворена експериментальна програма запрацює з 2014-2015 навч. р. Вона 

дозволить готувати нове покоління фахівців, які будуть: компетентні, досконало володіти 

професійними навичками, здатні постійно навчатися, професійно зростати та адаптуватися до 

середовища, зможуть швидко вирішувати проблеми та оволодівати знаннями протягом усього 

професійного життя. 
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Одной из основных задач медицинского образования является развитие клинического 

мышления. Клиническое мышление - это содержательно специфицированный процесс 

диалектического мышления, придающий целостность и законченность медицинскому знанию. 

К сожалению, на сегодняшний день, основа обучения в медицинском ВУЗе – запоминание 

больших объемов информации, которая имеет тенденцию к устареванию, может быть 

избыточной или неверной. Использование тестов – прекрасная практика, которая позволяет 

стандартизировать медицинские знания и их уровень, но, к сожалению, не способствует 

развитию клинического мышления, которое позволяет врачу принимать правильные решения 

в условиях неопределенности.  

Специфика клинического мышления, выделяющая его из других, состоит в следующем: 

сложность исследования предмета рассмотрения в медицине; обсуждение неспецефических 

симптомов и синдромов при постановке диагноза; невозможность использования всех 

имеющихся в арсенале медицины методов исследования в отдельно взятой ситуации; не все 

механизмы и патологические состояния поддаются теоретическому осмыслению; определяющая 

особенность клинической медицины заключается в том, что клиническое мышление 

воспитывается в процессе общения студента, врача-преподавателя и больного у его ложа (у 

постели больного); рассматривать специфику клинического мышления нельзя в отрыве от учета 

стиля клинического мышления, особенностей его развития и изменений в ближайшем будущем 

(стиль - это особенность метода, зависящий от эпохи). Современная клиническая медицина 

ставит перед врачом задачу как можно скорее овладеть клиническим опытом, так как каждый 

пациент имеет право лечиться у опытного врача. Клинический опыт врача пока остается 

единственным критерием развитости его клинического мышления. Как правило, опыт врачу 

приходит в зрелые годы. Учитывая это, подготовка врача в медицинском высшем учебном 

заведении должна быть ориентирована на развитие клинического мышления на протяжении 

всего периода обучения. 

Одним из наиболее приемлемых, на наш взгляд, подходов к обучению, в рамках 

которого целесообразно готовить врача и развивать клиническое мышление - это проблемно-

ориентированное обучение. Компоненты, которые обеспечивают его успешное 

использование – опыт преподавателя и его новая роль в процессе обучения; широкая 

клиническая база; достаточный уровень информационно-технического обеспечения для 

проведения занятий и организации самостоятельной работы; подготовленный персонал; 

усовершенствование подходов к обучению основам алгоритмизации и использованию 

методов, приемов и баз доказательной медицины при изучении информатики. 

Существенным аргументом в пользу выбора именно проблемно-ориентированного 

обучения в процессе о бучения врача и развития клинического мышления является научность 

и обоснованность концепции, соответствие положений концепции возрастным особенностям 

студента; описанные в литературе и зарекомендовавшие себя методы проблемно-

ориентированного обучения – проблемное изложение, поисковая беседа, самостоятельная 

поисковая или исследовательская деятельность студентов.  

Анализ концепции проблемно-ориентированного обучения позволил нам сделать 

предположение о том, что в основе формирования проблемных ситуаций является работа со 

знаниями (разработка онтологий предметных областей). Кафедра медицинской и 

фармацевтической информатики и НТ имеет определенный опыт в этом направлении, 

который может стать научной платформой для разработки методических подходов, заданий, 
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критериев оценивания для обучения предметам как теоретического, так и клинического 

профиля на кафедрах университета. 

Наблюдается также тенденция от установки на запоминание большого количества 

информации к освоению новых видов деятельности — проектных, творческих, 

исследовательских. Основой современных образовательных стандартов становится 

формирование базовых компетентностей современного человека, таких как: 

информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию 

для решения проблем); коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми); самоорганизации (умение ставить цели, планировать, полноценно использовать 

личностные ресурсы); самообразования (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность). 

Как мы наблюдаем, сегодня проявляется тенденция движения к термину 

«компетентность», когда важны не столько знания (их количество), а способность и умение 

применять их при решении различных проблем, причем не только в рамках учебной 

деятельности, но и профессиональной, а также, что важно, в реальной жизни. Точкой 

совпадения, по нашему мнению, будет являться понятие деятельности — приобщение к 

новому, поиск и усмотрение нового происходит через деятельность, через включение 

субъекта в сам процесс деятельности, что позволяет не просто получать знания, приобретать 

умения, вырабатывать навыки, но вносить, находить и присваивать новый личностный смысл 

в этом социокультурном процессе, проявляя себя как творческая личность, являясь 

одновременно и частью, и творцом культуры. 

Именно проблемное обучение, способствующее активизации познавательной 

деятельности и раскрытию потенциальных возможностей, ориентировано не столько на 

усвоение учащимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 

познавательных и созидательных способностей, получение опыта самостоятельной 

деятельности и творческой активности, а тем самым —на формирование современных 

ключевых компетенций. 

В проблемном обучении выделяются основные этапы: 

- подготовительный этап (накопление знаний и отработка необходимых логических 

операций); 

- создание проблемной ситуации, восприятия и осознания ее студентами;37 

- анализ мыслей, выдвижения и обоснования гипотезы; 

- построение плана поиска; 

- актуализация знаний, умений и навыков, необходимых для решения проблемы; 

- проверка и обсуждение результатов. 

Первый критерий — это значимость материала. Значимыми принято считать те знания, 

что являются узловыми в курсе, разделе или теме и входят в структуру учебного предмета 

как неотъемлемые составляющие части. Второй критерий — это доступность учебного 

материала. 

Суть проблемного изложения знаний преподавателем заключается в том, что вместо 

передачи готовых положений (правил, законов) науки преподаватель сообщает фактический 

материал, дает его описание на фоне систематически создаваемых им проблемных ситуаций, 
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постоянно побуждает студентов к частичной или полной самостоятельной познавательной 

деятельности с установлением и решением учебных проблем. 

Технология проблемного обучения включает пять этапов решения проблемы: 

1) появление ощущения сложности проблемы; 

2) выявление и определение ее решения; 

3) представление возможного решения; 

4) выявление, путем обдумывания, положений, вероятных решений; 

5) последующее наблюдение и эксперименты, которые приводят до принятия или 

отклонения принятого решения, то есть к выводу, который имеет позитивное или негативное 

суждение. 

Решение проблемы осуществляется с помощью четырех основных этапов:  

а) подготовка личности и попытки решить проблему;  

б) инкубация — период «вызревания» решения;  

в) мгновенная вспышка идеи-решения;  

г) верификация — проверка результативности решения и уточнения новой идеи 
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УДК: 378.015.3:005.32]-057.87 

РОЛЬ МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В РАМКАХ  

ПРОЕКТА «TEMPUS» 

Визир В.А., Березин А.Е., Демиденко А.В., Приходько И.Б. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Среди факторов, влияющих на результаты обучения студентов, одними из наиболее 

важных являются мотивация и готовность к деятельности. Мотивация определяет личностное 

отношение студента к учебной деятельности или отдельным ее компонентам - целям, 

содержанию, процедурам, средствам. Это отношение может изменяться от очень 

положительного до резко отрицательного. 

Цель. Создание позитивной мотивации у студентов, обучающихся по программе 

«TEMPUS» на кафедре внутренних болезней №2. 

Основным мотивационным фактором в учебной деятельности является личность 

преподавателя, который может быть примером для студента как профессионал, как 

творческое лицо, и способен помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, 

определить перспективы своего внутреннего усовершенствования. На кафедре внутренних 

болезней №2 созданы условия для активной самостоятельной работы студентов в рамках 
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программы «TEMPUS». Они касаются не только не только возможности обсуждения тем, 

входящих в 4 основных кейса программы, непосредственно с преподавателем, но и других 

мотивационных факторов. Среди последних мы придаем наибольшее значение следующим:  

- полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы 

будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, при подготовке 

публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания существенно меняется 

в лучшую сторону и качество выполняемой работы растет. 

- участие студентов в творческой деятельности: участие в научно-исследовательской 

или методической работе, которая проводится на кафедре.  

- участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ и так далее. 

- использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, 

рейтинг, тесты), что при определенных условиях может вызывать стремление к 

состязательности, которое само по себе является сильным мотивационным фактором 

самосовершенствования студента.  

- поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности. Например, за 

работу, сданную раньше сроку, можно выставлять более высокую оценку, а в другом случае 

ее снижать. 

Таким образом, модернизация учебных планов в рамках программы «TEMPUS», по 

нашему мнению, не возможно без использования различным мотивационных факторов, 

способствующих реализации творческого потенциала студента и повышающих 

производительность самостоятельной подготовки. 

 

 

УДК: 378.147.227 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ  

ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ 

Доценко С.Я., Сичов Р.О. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Медична освіта є процесом, що невпинно розвивається під впливом викликів, які готує 

сьогодення. На зміну традиційним методам освіти, або доповнюючи їх, приходять новітні 

технології, методики та стандарти. Однією з таких методик є проблемно-орієнтоване навчання 

(ПОН). Вперше проблемно-орієнтоване навчання було застосоване в університеті 

Макмастера (Канада) у 1969 р., і з того часу більше сотні медичних шкіл по всьому світу 

впровадили дану технологію в свій навчальний процес. Ключовими відмінностями ПОН від 

традиційного, при якому викладач передає студентам структуровану інформацію, є те, що 

тьютор надихає студентів на самостійний, активний та усвідомлений пошук необхідних знань. 

Серед переваг ПОН слід відзначити активне залучення студентів до вивчення матеріалу, 

взаємодія між студентами, що навчаються самостійно, швидкий зворотній зв’язок, залучення 

студентів до процесів самооцінки та оцінки знань своїх колег. В довгостроковій перспективі це, 

за даними багатьох дослідників, забезпечує як більшу виживаність знань, так і кращу 

підготовку студентів до подальшого самостійного отримання нових знань. Крім того, студенти 

демонструють більшу зацікавленість, мотивацію та задоволення від навчального процесу. На 
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шляху до впровадження ПОН є декілька бар’єрів. Одним з основних є небажання викладачів, 

що звикли до традиційної системи подання знань, змінювати своє відношення до навчання та 

свою роль в ньому. Зокрема, звичка подавати знання у вигляді лекцій та семінарів заважає 

викладачу направляти студентів на самостійне вивчення дисциплін, в той час як «нова» роль 

викладача полягає у наданні порад, ресурсів та питань для вивчення, утримуючись при цьому 

від простої подачі інформації «від викладача до студента». Іншим бар’єром є складність у 

перетворенні традиційного навчального плану до проблемно-орієнтованого. Втім, незважаючи 

на складнощі, поєднання ПОН та традиційних способів викладання внутрішніх хвороб може 

забезпечити оптимально ефективну підготовку студентів медичних ВУЗів. 

 

 

УДК: 378.147:577]-057.87 

О ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ БИОХИМИИ  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Александрова Е.В., Крисанова Н.В., Белоконь Л.Е., Рудько Н.П. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, активные методы обучения, 

кейс-метод. 

Аннотация. Основная цель статьи - осветить ключевые задачи и принципы методик 

проблемно-ориентированного обучения. Авторами представлено собственное видение 

проблемы внедрения методик проблемно-ориентированного обучения. В статье обобщен 

опыт использования активных методов обучения биохимии в работе со студентами 

медицинского факультета. Предложены новые подходы к организации учебного процесса на 

II-III курсах с использованием кейс-метода в соответствии с принципами проблемно-

ориентированного обучения. 

 

 

УДК: 378.091.3:[37.091.33/.39+004.9] 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Завгородняя Н.Г., Саржевская Л.Э., Цибульская Т.Е. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Ключевые слова: обучение, информационные технологии. 

Основу современных инновационных образовательных технологий составляют 

положения развивающего обучения, а крупной их составляющей являются информационные 

технологии. Информационные технологии становятся решающим фактором развития 

общества, способствуют эффективному решению профессиональных, экономических и 

других проблем. Профессионализм в любой сфере деятельности все больше зависит от 

информативности, способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Перед 

медицинским вузом стоит задача подготовки врача знающего, владеющего современными 

информационными технологиями, умеющего самостоятельно добывать и применять знания 
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на практике. Для успешной личностной и профессиональной реализации в современном 

обществе и преподавателю, и студенту необходимо научиться быстро ориентироваться в 

потоках разнообразной информации, гибко реагировать на существенные изменения, 

систематически повышать свою квалификацию. Использование информационных технологий 

дает возможность изменить формы и методы учебной работы, обогатить образовательный 

процесс, повысить его практическую направленность. 

Целью работы было оценить эффективность применения современных 

инновационных технологий в учебно – образовательном процессе. 

Офтальмология является сложной и интересной дисциплиной, требующей 

запоминания большого количества материала, развитого пространственного и логического 

мышления. Сложность ее состоит в том, чтобы представить и заучить то, что прежде никогда 

не видел. С методами обследования пациентов с патологией зрения также студенты на 

предыдущих кафедрах не сталкивались. Именно поэтому процесс образования по предмету 

должен сопровождаться максимальной наглядностью. Бесспорно, он стал возможен только 

благодаря появлению современной аппаратуры, компьютерных технологий, позволяющих 

получить изображение в любой плоскости и на любом уровне.  

Ускорению процесса приобретения знаний способствуют мультимедийные 

презентации лекций и специально созданные видеофильмы. Они также широко применяются 

и на практических занятиях для увеличения их эффективности благодаря экономии учебного 

времени. Упрощается подготовка, доработка и модификация учебных материалов. В 

настоящее время накоплено уже значительное количество электронных материалов: лекций, 

учебных пособий, фотографий, видеофильмов, в том числе с записями отдельных 

манипуляций и т.д. Неотъемлемой частью обучения на кафедре является проведение on-line 

операций. В течение многих лет с успехом используется также тестовый компьютерный 

контроль, который позволяет в краткой и доступной форме провести скрининговую оценку 

знаний студента по теме практических занятий. Положительным моментом является также 

объективизация оценки знаний, отсутствие психологического воздействия преподаватель – 

студент. Применение информационных технологий в процессе организации самостоятельной 

работы студентов позволяют в значительной мере интенсифицировать и активизировать этот 

процесс. Создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих и 

контролирующих систем оптимизирует труд преподавателя, позволяет при минимальных 

затратах времени оценить знания всех студентов, развивать скорость мышления, внимание 

и способствует более регулярной и добросовестной работе. Кроме этого, немаловажное 

значение имеет информация, размещенная на сайте кафедры. Для более полной подготовки 

к занятиям представлены контрольные вопросы для определения уровня знаний, 

методические рекомендации, литература. Имеются также тестовые вопросы открытого типа 

без вариантов ответа, что стимулирует активный поиск информации по тематике и более 

полное усвоение материала.  

Наш опыт показывает, что применение информационных ресурсов позволяет усилить 

мотивацию, индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, что в итоге 

повышает эффективность работы и успеваемость студентов. 
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УДК: 378.091.5:616-053.2:004]-048.78 

МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ З ПЕДІАТРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В РАМКАХ  

ПРОЕКТУ TEMPUS 

Леженко Г.О., Пашкова О.Є. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Основним напрямком комплексних і фундаментальних перетворень в медичній освіті є 

вдосконалення освітнього процесу, кінцевою метою якого виступає інтеграція в Європейську 

освітню систему. В зв'язку з цим необхідне вдосконалення навчального процесу на основі 

комплексної модернізації освітнього процесу з використанням сучасних інноваційних 

технологій.  

Для більш активного засвоєння матеріалу на практичних заняттях з педіатрії повинні 

використовуватися такі методи навчання, як інформаційні та дистанційні технології, кейс-

технології, ділові ігри, мозковий штурм, групова дискусія, що дозволить в процесі організації 

заняття орієнтувати студентів на самостійну роботу, на розвиток їх творчої ініціативи, вміння 

працювати в групах, висловлювати та аргументувати свою точку зору.  

Викладання будь-якої клінічної дисципліни, і особливо педіатрії, абсолютно немислимо 

без найтіснішого щоденного контакту студентів з пацієнтами та з конкретними клінічними 

ситуаціями. В зв'язку з чим потрібно посилення практичної підготовки студентів-медиків на 

кафедрах педіатричного профілю. З цією метою необхідно передбачити формування 

передклінічних симуляційних модулів з відпрацюванням студентами мануальних навичок з 

педіатрії.  

На всіх етапах реалізації програми повинна проводитися інтегрована форма контролю 

за змістовно пов’язаними модулями у формі семінару. Підсумковий контроль повинен 

передбачати також демонстрацію студентами вміння виконати клінічну ситуаційну задачу, а 

також оволодіння переліком практичних навичок. 

Таким чином, модернізацію навчальних планів з педіатричних дисциплін в рамках 

проекту Тempus необхідно виробляти по шляху розширення практичної підготовки студентів, 

використовуючи можливості кредитно-модульної системи побудови навчального процесу. 

 

 

УДК: 378.147:616.1(4-07):04 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА TЕМПУС НА КАФЕДРЕ  

ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Сыволап В.В., Лихасенко И.В. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Проект TEMPUS – это учебная программа, которая направлена на модернизацию 

системы высшего образования и создание единого простора в странах – партнерах ЕС. В 

рамках данной программы на кафедре пропедевтики внутренних болезней (ПВБ) будут 

рассмотрены 4 кейса.   

Цель. Обучение студентов кейсам в рамках программы TEMPUS на кафедре 

пропедевтики внутренних болезней. 
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На кафедре ПВБ будут рассматриваться четыре кейса – два из них во втором семестре 

на первом году обучения и последующие два в первом семестре во время второго года.  

При разборе данных кейсов студентам будут прочитаны лекции, проведены 

практические занятия в клинике. Так, первый кейс анализирует случай острого инфаркта 

миокарда у пациента Р. и включает три лекции об анатомии, физиологии, методах 

исследования сердечно-сосудистой системы, основам ЭКГ, вопросам этиологии, патогенеза, 

клиники, диагностики и лечения инфаркта миокарда. На примере второго пациента М., будет 

рассмотрена проблема гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) с изучением 

анатомо-физиологических особенностей системы пищеварения, клинических и 

дополнительных методов обследования данной системы, вопросы диагностики и лечения 

ГЭРБ и язвенной болезни. На примере Д., 55-летнего пациента с двухлетней историей 

одышки изучается случай хронической обструкции дыхательных путей и легочного сердца. 

Кейс с соответствующими ему лекциями и информационными ресурсами помогает студентам 

исследовать вопросы данной патологии, гигиены труда, табакокурения и отказа от него. 

Последний кейс посвящен синдрому сердечной недостаточности (СН) у пациентки Б. Кейс 

исследует механизмы, участвующие в патогенезе СН, рассматривает вопросы лечения и 

профилактики осложнений данного синдрома и фибрилляции предсердий. 

Таким образом, на примере четырех пациентов, студенты на кафедре пропедевтики 

внутренних болезней изучают основные заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной и 

пищеварительной систем в рамках проекта TEMPUS. 

 

 

УДК: 378.147:[378.091.5:616.21]057.875 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА "TEMPUS" НА КАФЕДРЕ 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

Троян В.И., Костровский А.Н. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Программа «TEMPUS» – учебная программа Европейского Союза, которая 

поддерживает модернизацию системы высшего образования и обеспечивает единый простор 

для сотрудничества в странах-партнерах ЕС через университетские проекты. 

В рамках проблемно-ориентированного обучения на кафедре оториноларингологии 

будут рассмотрены 2 кейса.   

Цель: обучение студентов кейсам в рамках программы «TEMPUS» на кафедре 

оториноларингологии. 

На кафедре оториноларингологии рассмотрение кейсов будет происходить 

следующим образом – один из них на втором семестре первого года обучения, а второй на 

первом семестре второго учебного года. При рассмотрении данных кейсов студентам будут 

прочитаны лекции и проведены практические занятия в клинике.  

Так, первый кейс будет анализировать случай нарушения слуха у пациента, имеющего 

профессиональные вредности (высокий уровень шума). Вследствие чего планируется 

прочитать лекции посвященные анатомии и физиологии слухового анализатора, методам 

исследования слуха, обсудить различные виды тугоухости. Планируется рассмотреть 

вопросы реабилитации слуховой функции. Кроме того, в рамках этого случая совместно с 



104 

соответствующими специалистами будут рассмотрены вопросы организации безопасности 

труда на шумном производстве. 

Во втором кейсе будет обсуждаться пациент раком гортани и возникшем на его фоне 

стенозе гортани. В рамках этого случая будут рассмотрены вопросы анатомии гортани, 

особенности оказания ургентной помощи, а также особенности дигностики и 

мультидисциплинарного подхода к лечению пациентов этой категории.  

Таким образом, на примере двух пациентов, студенты на кафедре отоларингологии в 

рамках проекта «TEMPUS» изучат вопросы связанные с заболеванием слухового 

анализатора и одной из самых распространенной локализацией опухолей ЛОР-органов.  

 

 

УДК: [378.091.5:616-053.2/.5]:004]-048.78 

МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ ФАКУЛЬТЕТСЬКОЇ  

ПЕДІАТРІЇ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

Шумна Т.Є. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: навчальний процес, інформаційні технології, програма TEMPUS, 

медична освіта. 

Сьогодні стан освіти характеризується великою кількістю проблем, головною з яких є 

невідповідність якості підготовки фахівців сучасним вимогам. Тому участь у проекті 

«Створення міжрегіональної мережі національних центрів медичної освіти, головним 

напрямом діяльності яких є впровадження проблемно-орієнтованого навчання із 

застосуванням віртуальних пацієнтів» за програмою ЄС TEMPUS дає нам можливість досягти 

головної мети – це навчити наших студентів правильно вчитися, розвивати бажання 

отримувати все нові і нові знання, а не формально заучувати навчальний матеріал. Тому при 

викладанні дисципліни «педіатрія» необхідно навчити наших майбутніх лікарів швидко і 

методично отримувати нові знання за допомогою сучасних інформаційних технологій. В цьому 

контексті, на кафедрі факультетської педіатрії постійно розширюється інформаційний простір 

із викладенням на WEB-сторінці достатньої кількості інформації для студентів, а саме - 

електронних варіантів лекцій, методичних рекомендацій з тестовими завданнями для 

індивідуальної самостійної підготовки до практичних занять як вітчизняних, так і англомовних 

студентів. Крім того, на кафедрі існує Wi-Fi, тому всі студенти мають вільний доступ до 

інтернету з власних планшетів чи нет-буків. Багато уваги приділяється розробкам лекцій та 

практичних занять за новою навчальною програмою в рамках програми TEMPUS для 

студентів, які будуть навчатися за програмою проблемно-орієнтованого навчання із 

застосуванням віртуальних пацієнтів, що відповідатиме здобуткам розвитку вищої освіти в 

країнах ЄС.  
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УДК: 654.24+358:615+12:498(16) 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ НА БАЗІ ВІРТУАЛЬНИХ  

ПАЦІЄНТІВ: З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ХІРУРГІЯ» ДЛЯ МОЛОДШОГО 

МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 

Білий О.П. 

КВНЗ «Запорізький медичний коледж» Запорізької обласної ради 

 

Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, віртуальні пацієнти. 

У сучасних умовах розвитку медицини, коли обсяг необхідних для студентів знань різко 

і швидко зростає, вже неможливо робити головну ставку на засвоєння певної суми фактів. 

Важливо прищеплювати вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватись у 

великому колі інформації з певної дисципліни. Сучасні умови роботи медичних робітників 

висувають вимоги здійснювати пошук найоптимальнішого шляху рішення реальних медичних 

завдань, тому навчання, побудоване за принципом лише повідомлення готових знань, 

нездатне повною мірою сформувати відповідні ключові професійні компетентності. 

Мета роботи. Довести ефективність поєднання традиційних пояснювально-

ілюстративних методів з проблемним викладанням матеріалу на віртуальних пацієнтах. Дуже 

вдалим є застосування елементів проблемної технології навчання на практичних заняттях з 

хірургії.  

Саме навчальна проблема стає мотивацією процесу пізнання, вказує на недоліки в 

системі засвоєних знань, виявляє протиріччя між знанням і незнанням і спрямовує на 

подолання цього протиріччя. 

У загальному вигляді проблемне викладання є створенням викладачем проблемної 

ситуації та управління діяльністю студентів, коли вони розв’язують поставленні проблеми. Під 

поняттям «проблемна ситуація» слід розуміти створення такої сукупності умов для пізнання 

нового, за якої студенти відчували б недостатність своїх знань, перед ними виникали б певні 

труднощі в розв’язанні нових завдань і водночас було б бажання подолати їх. Проблемне 

навчання починається із створення проблемної ситуації, яка виникає, наприклад, у практичній 

діяльності під час надання медичної допомоги  віртуальному пацієнту. Основа проблемної 

ситуації – суперечність між старими знаннями і новими фактами, які не можна пояснити на 

основі старих знань. На цьому етапі необхідно дотримуватися таких правил створення 

проблемної ситуації: 1) перед студентами слід ставити таке практичне або теоретичне 

завдання, виконання якого вимагає засвоєння нових знань і опанування новими навичками і 

уміннями; 2) проблемне завдання має базуватись на реальних ситуаціях, таким чином, 

наприклад, створюються умови  необхідності надання допомоги віртуальним пацієнтам в 

«умовах реального часу»; 3) проблемне завдання дається до пояснення матеріалу, що 

вивчається; 4) вирішення завдання потрібно передбачати висуненням гіпотези та її аналізом, 

саме тому  виконання проблемного завдання повинне спиратися на вже набутих знаннях та 

на відчутті необхідності вивчення нової інформації. Етап формулювання (постановки) 

проблеми включає: аналіз проблемної ситуації, усвідомлення суті утруднення («побачити» 

проблему), визначення сукупності знань і вмінь, які потрібні для розв’язання поставленої 

проблеми. На цьому етапі необхідно навчити прийомам відокремлення «відомого» від 

«невідомого», виділення цього «невідомого» і зосередження на ньому уваги. Реалізація 

процесу рішення проблеми пов’язана з підбором оптимального переліку  навчальних і 

методичних посібників, відповідних моделей для здійснення практичних операцій, процедур, 
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надання медичної допомоги (у залежності від сутності проблемного завдання). Якнайкраще 

для створення «віртуальної реальності» на цьому етапі застосовуються іформаційно-

комунікативні технології, у яких створення умов «віртуальної реальності» досягається за 

допомогою комп’ютерних програм, мультимедійних засобів тощо. Але велике значення мають 

також муляжі та інше обладнання для виконання медичних маніпуляцій. Пошук способів 

розв’язання та сам процес розв’язання проблеми відбуваються за допомогою активізуючих 

дій: створення алгоритмів виконання процедур або системи запитань викладача, що 

наголошують на новизні, важливості, значущості та відмінності тієї чи іншої навчальної 

інформації. Оскільки під час роботи, майбутні медики будуть працювати з живими людьми, то 

значну увагу викладач має приділяти правилам безпечної праці, у першу чергу, головному 

правилу «не нашкодь». Рівень допомоги викладача на цих етапах залежить від складності 

завдання і індивідуальних особливостей студентів, у той час як контроль за виконанням 

поточних завдань з боку викладача повинен бути завжди.  

Висновки. Проблемне навчання потребує диференційованого та індивідуального 

підходу, що досягається моделюванням конкретних ситуацій на віртуальних пацієнтах та 

надалі їх правильність перевіряється на практиці. 

 

 

УДК: 378.147.091.33:004.9]:[159.955:616-07/-08] 

РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

Саржевский С.Н. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Ключевые слова: клиническое мышление, информационные технологии. 

Формирование клинического мышления является значимой и актуальной проблемой 

как в компетентностной модели обучения студентов медицинских специальностей, так и в 

рамках формирования профессионального опыта молодых специалистов. В связи с этим в 

процессе обучения целесообразно разрабатывать и внедрять системные методы его 

совершенствования.  Важное значение в оптимизации этого процесса играют современные 

информационные технологии. 

Целью настоящего исследования является описание вариантов информационных 

технологий, которые соответствуют реализации основных дидактических задач по 

совершенствованию клинического мышления студента. 

Понимание содержания категории «клиническое мышление» позволяет 

сформулировать основные задачи, направленные на совершенствование его формирования: 

создание методического обеспечения, связанного с накоплением знаний о клинических 

проявлениях (симптомах, синдромах, нозологических единицах); развитие навыков решения 

проблемных задач применительно к изучаемой предметной области; накопление 

персонального клинического опыта. 

В соответствии с данными задачами перспективным представляется включение 

комплекса трёх блоков программных средств, включающих информационные технологии: 

формирование базы знаний; разработка проблемных задач и тестов; создание персонального 

клинического архива. Данные средства могут использоваться во всех видах обучения: 

аудиторных занятиях, самостоятельной работе, клинической практике.  
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База знаний представляет собой совокупность клинических данных о синдромах, 

симптомах и нозологических формах, она обеспечивает надежное хранение сведений о них.  

Данная информация может быть реализована посредством цифры, текста или изображения 

с быстрым доступом к компьютерным данным поиска. Необходимо объединение признаков в 

один общий комплекс для решения задач различной сложности, объясняя ход 

последовательного их завершения. Повышение эффективности результатов возможно лишь 

с акцентом учебного процесса на исследовательский уровень и поисковую самоорганизацию 

студентов. 

Проблемные задачи и тесты различных уровней сложности моделируют особенности 

клинической информации: большой объем, разнородность по формам восприятия, 

количественная и качественная неопределенность признаков, необходимость оперирования 

общепринятыми шаблонами, избыточность или недостаточность информации. Основная их 

цель получение ответа на поставленный вопрос, обучение навыкам пошагового достижения 

результата. Построение заданий должно соответствовать современным протоколам 

медицинской диагностики, давать возможность самоконтроля и компьютерного тренинга.  В 

процессе тестирования возможно использование программных учебных текстов и моделей 

инновационных медицинских практик; практико-поисковых занятий; учебно-

экспериментальных методик.  

Развитие клинического мышления требует накопления практического опыта, 

формирующего врачебную интуицию. Первоначальной основой опыта является разбор и 

курация больных в период учёбы, в дальнейшем он продолжает накапливаться на 

протяжении всей практической работы. Возможности современных информационных 

технологий в этом аспекте могут быть реализованы на основе баз данных в виде 

персонального клинического архива. Его использование в учебной и практической работе 

позволит накапливать и обрабатывать в дальнейшем большие объемы собственных 

клинических наблюдений.  

Таким образом, цели применения информационных технологий в медицинском 

университете совпадают с целями и задачами формирования клинического мышления, а 

возможности современных программных средств существенно оптимизируют процесс его 

развития. 
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В МЕДИЧНИХ ВНЗАХ 

Сирцов В.К., Алієва О.Г., Сидорова І.В., Потоцька О.І., Зідрашко Г.А. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Ключові слова: проблемне - орієнтовне навчання , морфологічні дисципліни. 

Головною метою реформ, що проводяться в медичних вузах, є перехід на більш 

високий рівень якості викладання, сприяння мобільності висококваліфікованих кадрів , 

підвищення престижу національної системи вищої професійної медичної освіти шляхом 

приведення її у відповідність з вимогами Болонського процесу . Вимоги сучасного суспільства 

в даний час найбільш гостро ставлять проблему активізації пізнавальної діяльності студентів, 
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що, безсумнівно, повинно знаходити своє відображення в робочих програмах навчальних 

дисциплін. 

В рамках проекту Tempus, в якому бере участь наш ВНЗ, проводиться робота щодо 

посилення спрямованості освітньої програми на вирішення конкретних проблем, тобто, на 

проблемне- орієнтовне навчання (Problem Based Learning - PBL), коли студенти працюють в 

команді над дослідженням, вивченням та вирішенням проблеми або конкретного клінічного 

випадку. 

Освітня програма буде вдосконалена із застосуванням новітніх технологічних розробок 

для впровадження інтерактивних форм проблемне - орієнтовного навчання з використанням 

« віртуальних пацієнтів», активних методів навчання, таких як метод проектів, комп'ютерне 

моделювання, ділові ігри, метод кейсів і т.п. Це сприяє створенню навчального середовища з 

найбільш вираженим прикладним аспектом. Активні методи навчання сприяють активній 

участі студентів у навчальному процесі, організовують і направляють їх самостійну діяльність 

в процесі навчання, дозволяють студентам враховувати різні варіанти, приймати рішення, і 

аналізувати наслідки власного варіанту лікування пацієнта. 

Застосування кейс-методу дозволяє розвивати навички роботи з різноманітними 

джерелами інформації, перетворювати процес вирішення проблеми, викладеної в кейсі, в 

творчий процес пізнання, що припускає колективний характер пізнавальної діяльності. Даний 

метод забезпечує як відтворення відомого в науці знання, так і дозволяє отримувати 

принципово нове знання. Не менш важливо також те, що аналіз ситуацій активно сприяє 

професіоналізації майбутніх лікарів, їх дорослішання, формує інтерес і позитивну мотивацію 

стосовно навчання, оскільки дії в кейсі або даються в описі, і тоді потрібно їх осмислити, або 

вони повинні бути запропоновані в якості способу вирішення проблеми. 

Морфологічні науки як фундамент для решти медичних дисциплін в модернізованій 

освітній програмі повинні також займати базисне місце для формування основних понять і 

напрямків у навчальних дослідженнях студентів в проблемне- орієнтовному навчанні. 

Послідовність і логічність викладання базових дисциплін не повинна залежати від конкретних 

випадків, розглянутих в кейсах. Тому найбільш ефективним, на нашу думку, є комплексне 

використання традиційних та інноваційних методів навчання: формування бази знань, і на її 

основі рішення конкретних ситуаційних завдань, передбачених кейсами. 

Таким чином, модернізація освіти з використанням комплексу методів проблемне- 

орієнтовного і традиційного навчання дозволить створити освітню програму, що включає і 

класичну системність знань, і більш тісний зв'язок з клінічною практикою, а вироблення моделі 

практичної дії на основі наявних базових понять у студентів представляється ефективним 

засобом формування професійних якостей майбутніх лікарів. 
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Ключові слова: TEMPUS, кейс-випадки, історії хвороби. 

Мета дослідження: розробка нових форм навчання в рамках проекту TEMPUS. 
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Матеріал і методи: аналітичний, історичний, статистичний методи. 

Отримані результати: В рамках проекту TEMPUS передбачено використання кейс-

технології. На кафедрі дерматовенерології у якості матеріалу для створення «case studies» 

можна використовувати медичні карти стаціонарних і амбулаторних хворих (за умов згоди 

пацієнта та засліплення особистих даних хворого - з етичних міркувань). Проводиться відбір 

пацієнтів з типовим варіантом перебігу шкірного або венеричного захворювання, можливими 

їх ускладненнями. Зі згоди пацієнта текстовий матеріал може бути доповнено фото- або 

відеоматеріалом даної патології. 

До кожної історії хвороби розробляються завдання або питання. Питання і задачі 

можуть бути спрямовані на визначення виду, стадії, форми захворювання. При деяких 

ситуаціях можливо визначення факторів етіології та патогенезу того чи іншого стану. Можливо 

запропонувати студенту оцінити адекватність запропонованої терапії, правильність 

заповнення документації. 

Метод  «case studies» є зручним також  в ситуації відсутності на даний момент пацієнтів 

з тою чи іншою патологією, що відповідає темі заняття. Цей метод також можна застосувати 

для організації самостійної роботи студентів з подальшим обговоренням результатів усіма 

студентами. 

Висновки: метод  «case studies» являє собою новітню ефективну зручну форму 

навчання студентів, яку потрібно впроваджувати в педагогічний процес у рамках проекту 

TEMPUS на базах клінічних кафедр. 
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Ключові слова: викладання, дисципліна, кейси, програма TEMPUS, освіта, інформаційні 

технології. 

Програма TEMPUS — це трансєвропейська співпраця професорсько-викладацького 

складу університетів-партнерів з різних країн ЄС, спрямована на реформування у сфері вищої 

освіти, які узгоджуються з положеннями Болонського процесу. Тому метою співробітників 

кафедри факультетської педіатрії ЗДМУ є впровадження проблемно-орієнтованого навчання 

із застосуванням віртуальних пацієнтів при викладанні студентам дисципліни «педіатрія» в 

рамках програми TEMPUS. Це передбачає щотижневий розгляд кейсів, де на прикладі 

віртуальних пацієнтів із залученням інформаційних технологій вивчатимуться анатомо-

фізіологічні особливості, етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування конкретних 

захворювань. Так, на кафедрі факультетської педіатрії вже в першому семестрі студентам ІІ 

курсу будуть прочитані лекції та проведені практичні заняття на клінічному прикладі пацієнта 

V. з патологією кишківника. Зі студентами ІІІ курсу в першому семестрі на 49 тижні навчання 

буде розглянутий кейс на прикладі хворого J. з муковісцидозом. Кейс, що буде вивчатися на 

51 тижні, включатиме три лекції та практичні заняття в лікарні, які присвячені проблемі 

розвитку лейкемії у пацієнта G. з визначенням критеріїв підбору протоколів хіміотерапії. Таким 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
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чином, модернізація начальних програм в галузі медичної освіти з «вертикальним» типом 

викладання навчального матеріалу, тобто від питань з анатомії, фізіології до діагностики, 

клініки та лікування конкретного захворювання у віртуального пацієнта за допомогою 

інформаційних технологій із подальшим закріпленням практичних навичок у клініці дозволить 

підвищити якість і відповідність підготовки медичних фахівців вимогам медичної реформи. 
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Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, підготовка лікарів, психолого-

педагогічні аспекти. 

Всеохоплююча інформатизація сучасного суспільства зробила можливим широке 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій і в навчанні майбутніх лікарів, що є 

особливо актуальним при реалізації проекту “TEMPUS” – навчальної програми, скерованої на 

модернізацію системи вищої освіти і створення єдиного простору в країнах - партнерах ЄС. 

Мета роботи: висвітлити психолого-педагогічні аспекти впровадження інформаційних 

технологій у процес підготовки майбутніх лікарів. 

Сучасні технології навчання потребують урахування і ретельного вивчення нових 

психологічних та педагогічних феноменів, які обумовлені новою сутністю взаємодії викладача 

і студента, появою їх нових норм. Так, з одного боку, викладачі отримали можливість постійно 

розширювати власні знання, удосконалювати свої дидактичні матеріали, обмінюватись 

думками з колегами аналогічних і опорних кафедр в режимі онлайн, впроваджувати їх 

методичні ідеї у свою роботу; знайти цікавий матеріал до заняття, мультимедійної презентації; 

персоніфікувати роботу з кожним студентом. 

 В свою чергу студенти отримали необмежений доступ до навчальних матеріалів, 

консультацій, навчальних фільмів, архівів рентгенограм, тощо, що дозволяє їм отримати 

сучасну інформацію про стан проблеми, що вивчається. 

До позитивних дидактичних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій 

можна віднести такі, як: 

 посилення мотивації навчання; 

 активізація навчальної діяльності студентів, посилення їх ролі як суб’єкта навчання 

діяльності;  

 індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних 

навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності студентів; 

 урізноманітнення форм подання інформації та типів навчальних завдань; 

 створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" студента в уявний 

світ, у певні клінічні ситуації; 

 моделювання будь-яких клінічних ситуацій; 

 забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії.  
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З психологічних аспектів, які з’являються при використанні інформації з мережі 

Інтернет, психологи наголошують на таких, як:  

 специфіка спілкування при відсутності безпосереднього контакту; 

 можливість одночасного спілкування великої кількості людей; 

 необхідність виокремити необхідну інформацію з великого інформаційного потоку; 

 здатність точно формулювати запити і швидко обробляти отриману інформацію. 

Науковці вказують, що вивчення психологічних закономірностей поведінки людини в 

інформаційному середовищі виявило ряд цікавих особливостей: виникнення стану втягнення 

у процес пошуку інформації(„ефект азарту”), „дрейф” цілей і змісту пошуку; виникнення стану 

фрустрації як при відсутності інформації, так і при її великому обсязі. При тривалій роботі 

людина зазнає впливу “інформаційного шуму” внаслідок того, що форма подачі інформації на 

більшості WEB-сторінок є такою, що корисна і непотрібна інформація („шум”) змішані. 

Отже, впровадження у навчальний процес нових інформаційно-комунікаційних 

технологій диктує необхідність подальшого вивчення зумовлених ними педагогічних та 

психологічних феноменів. 

 

 

УДК: 37.018.43:616-07 
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У ВИВЧЕННІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО 
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Сумський державний університет 

 

Ключові слова: програма TEMPUS, дистанційна освіта, клінічне обстеження хворого. 

Процеси глобалізації, що панують у теперішній час, зумовлюють необхідність загальної 

координації в усіх галузях людської діяльності, зокрема у сфері вищої освіти. Україна активно 

інтегрується  до Європейської спільноти через входження її навчальних закладів до 

всесвітньої мережі університетів, впровадження Болонського процесу, участі у міжнародних 

освітніх проектах. В 1990 році було розроблено програму TEMPUS, її основним призначенням 

є модернізація вищої освіти у країнах Центральної та Східної Європи. В рамках цієї програми, 

поряд з обміном технологій навчання та наукового потенціалу, відбувається складний 

багаторівневий процес інтелектуальної та культурної інтеграції до суспільства з гуманістичним 

світосприйняттям. Останнє має особливе значення при проведенні освітнього процесу в 

медичних закладах, оскільки об’єктом усестороннього вивчення при цьому виступає людина. 

Слід зазначити, що проблеми біоетики при долученні хворих до навчання бралися до 

уваги і раніше, але навчання за програмою TEMPUS робить це питання більш актуальним, 

оскільки обговорення проблем, в тому числі суто особистих, розпочинається вже 

першокурсниками, студенти вже з ранніх курсів починають вивчати досить специфічні методи 

клінічного обстеження хворих, для опанування яких необхідні не лише теоретичні знання, а й 

практика. Для вирішення поставлених в рамках програми завдань, поряд з традиційними 

методами навчання, доцільно впроваджувати нові інформаційні технології, які дають широкі 

можливості інтерактивності. В такому контексті слід звернути увагу на можливості дистанційної 

освіти студентів-медиків. Вочевидь, питання про заміну цією формою навчання традиційної 
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очної освіти ставитися не може, проте, немає сумнівів, що дистанційні технології невдовзі 

широко увійдуть в академічну практику, принаймні як до додатковий інструмент педагогіки.  

Нами виділені основні переваги використання елементів дистанційного навчання при 

навчанні студентів за програмою TEMPUS. Перш за все, неоціненною є можливість 

спілкування, обговорення та вирішення проблем спільно з викладачем та колегами в он-лайн 

режимі при підготовці до практичних занять та виконанні індивідуальної роботи студентів. У 

випадку опанування навичок клінічного обстеження хворого студенти можуть отримати 

своєчасні консультації кваліфікованого одного або декількох викладачів, особливо, коли 

молоді медики стикаються з новою термінологією або методикою. Також, можливості 

дистанційного навчання дозволяють створювати віртуальні учбові кімнати, призначені для 

демонстрації на заняттях добровольців з числа пацієнтів віддалених клінічних баз, оскільки 

показ обстеження показового пацієнта є необхідним компонентом учбового процесу клінічних 

дисциплін. Такий спосіб спілкування є більш прийнятним і для хворого, оскільки мінімізуються 

психологічні навантаження, що виникають при безпосередньому контакті з групою студентів. 

Крім зазначеного, дистанційна форма навчання дає можливість широкого використання 

ілюстративних, аудіо- та відеоматеріалів, різноманітних віртуальних тренажерів, що також має 

важливе значення при розгляді кейсів. Певне місце в освітньому процесі молодих медиків має 

участь в он-лайн семінарах та конференціях, з залученням провідних фахівців держави та 

зарубіжжя. Очевидно, що труднощі, які виникають в процесі впровадження елементів 

дистанційного навчання в навчальний процес, зокрема при розгляді питань терапевтичної 

пропедевтики, пов'язані в більші мірі зі складнощами відповідного технічного та програмного 

забезпечення, а також з негативним психологічним сприйняттям дистанційного навчання 

педагогами з консервативними поглядами на медичну освіту. На нашу думку, участь в 

програмі TEMPUS дасть можливість здійснити перегляд поглядів на підготовку студентів-

медиків та вийти на якісно новий рівень освіти, з широким застосуванням інноваційних 

дистанційних технологій навчання. 

 

 

УДК: 37.013.- 371.3:811.111.001 

ПРЕПОДАВАНИЕ ФАРМАКОЛОГИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА TЕМПУС СТУДЕНТАМ 

МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Беленичев И.Ф.,  Моргунцова С.А., Бухтиярова Н.В. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Проект TEMPUS – представляет собой комплекс  учебных программ, реализующих 

модернизацию системы высшего медицинского образования и  в странах – партнерах ЕС. В 

рамках данной программы для изучения фармакологии выделено 47 часов (22% от общей 

программы).   

Цель. Обучение студентов кейсам в рамках программы TEMPUS на кафедре 

фармакологии и медицинской рецептуры. 

На кафедре фармакологии и медицинской рецептуры будут рассматриваться восемь 

кейсов – четыре из них в первом семестре на первом году обучения и последующие четыре 

во втором семестре во время второго года. При разборе данных кейсов студентам будут 

прочитаны лекции, проведены практические занятия. Так, первый кейс анализирует 

комплексное лечение пациента Р. с болезнью Паркинсона и включает лекции по анатомии, 
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физиологии, фармакологии центральной нервной системы, вопросам этиологии, патогенеза 

и лечения нейродегенеративных заболеваний. Будут рассмотрены особенности применения 

основных противопаркинсонических средств, режим их дозирования в зависимости от 

возраста пациента, проявление побочных реакций и меры по их ограничению. На примере 

второго пациента Г., будет рассмотрена проблема хронического нарушения мозгового 

кровообращения с изучением анатомо-физиологических особенностей церебральной 

гемодинамики и нейро-гуморальных механизмов ее регуляции, вопросы лечения. Будут 

рассмотрены современные средства, улучшающие мозговое кровообращение, ноотропы, 

нейропротекторы, антиагреганты и эндотелиопротекторы. На примере Ю., пациента с 

многолетней историей эндогенной депрессии изучается нейрофизиологическая роль 

серотонинергической, дофаминергической и адренергической систем головного мозга, 

рассматриваются перспективные мишени фармакокоррекции. Кейс с соответствующими ему 

лекциями и информационными ресурсами помогает студентам исследовать вопросы данной 

патологии, нейрофармакологический профиль современных антидепрессантов, выбрать 

наиболее эффективный и безопасный препарат. Следующий кейс посвящен лечению у 

пациентки М. гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Кейс рассматривает физиологию 

пищеварения, исследует нейро-гуморальные механизмы, участвующие в патогенезе 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, рассматривает аспекты основные средства 

медикаментозного лечения. 

Таким образом, на примере вышеописанных пациентов, студенты на кафедре 

фармакологии и медицинской рецептуры изучают фармакологию центральной нервной, 

сердечно-сосудистой и пищеварительной систем в рамках проекта TEMPUS. 
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Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, мікробіологія, модернізація освіти. 

В останні роки все більше уваги приділяється реформі вищої медичної освіти, оскільки 

модернізація освіти є основним потенціалом інноваційного розвитку країни. Соціальні та 

індустріальні зміни, які постійно відбуваються у суспільстві, потребують формування 

сучасного мислення у молодого покоління, через постійне зростання конкуренції, необхідність 

підвищення професійної кваліфікації та перепідготовки працівників, зростанні їх професійної 

мобільності. З огляду на зазначене головним завданням на сьогодні є забезпечення сучасної 

якості освіти на основі збереження його фундаментальності та відповідності актуальним і 

перспективним потребам особистості, суспільства і держави. Досягнути зазначеного можна 

лише постійно модернізуючи освіту за рахунок залучення нових методик та технологій 

викладання.  

У межах викладеного на базі медичного інституту Сумського державного університету 

було розпочато участь в освітньому проекті Tempus. Даний проект передбачає використання 

проблемно-орієнтованого навчання, що є інноваційним для української медичної освіти. Даний 
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спосіб навчання є дієвим та ефективним при навчанні студентів старших курсів, так як 

допомагає сформувати клінічне мислення та закласти підґрунтя для подальшої практичної 

діяльності. У нашому вузі координатор проекту запропонував впровадження проблемно-

орієнтованого навчання для викладання теоретичних дисциплін у студентів 2-3 курсів 

медичних ВНЗ. Через відсутність подібної методології в нашій країні та невідповідність нашої 

та британської медичної освіти, інтегрувати дану методику викладання в систему вітчизняної 

медичної освіти доволі складно. На етапі планування та розробки навчальних планів нам 

довелось створити модель, яка базується на підборі тем практичних занять, які відповідають 

запропонованим у межах проекту віртуальним завданням. Адаптувати програму по 

мікробіології до запропонованого плану проблемно-орієнтованих завдань було доволі 

складно, через відсутність відповідності нашого навчального плану та плану навчання в межах 

проекту. Однак на тлі зазначених складностей існує вагомий позитивний момент, який наразі 

нівелює усі складності: проблемно-орієнтоване навчання дозволяє перевести мікробіологію із 

розділу теоретичних дисциплін у розділ практичних дисциплін. Даний факт значно підвищує 

вагомість інформації отриманої на практичних заняттях по мікробіології  в очах студентів, так 

як вони відразу будуть бачити практичне застосування отриманих знань, що дозволить 

підвищити рівень підготовки лікарів у цілому. 
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На сьогодні в Україні актуальним питанням є реформування медичної освіти та медичної 

діяльності. Одним із оптимальних заходів вирішення даної проблеми це впровадження в систему 

навчання у вищих медичних навчальних закладів новітніх інформаційних технологій та 

Євроінтеграційних програм. Допоміжної ланкою входження освітнього простору України в систему 

європейської системи вищої освіти є впровадження викладання медичних дисциплін за єдиною 

системою Болонського процесу та програмою TEMPUS. 

Остання надає змогу одночасного викладання та розуміння студентами матеріалу 

патологічної анатомії у поєднані з базовими теоретичними науками (анатомія, гістологія, 

фізіологія, патофізіологія) та клінічними дисциплінами і закріплення отриманої інформації на 

практичних заняттях у відділеннях лікарень (терапія, хірургія, акушерство та гінекологія тощо).  

Програма TEMPUS передбачає впровадження в схему сучасного викладання 

патологічної анатомії інноваційно-інформаційних технологій. А саме, підбір та розробка нових 

ситуаційних завдань з міжнародної лікарської практики, відео проектів, методів 

патологоанатомічних та гістологічних досліджень у поєднанні з клінічними випадками, 

віртуальних практичних занять, дистанційних тематичних курсів для самостійного вивчення, 

закріплення та самоконтролю вивченого матеріалу. 

Таким чином, інтеграція вітчизняної системи навчання патологічної анатомії у 

європейську значно підвищить рівень підготовки наших студентів, а в подальшому допоможе 

майбутнім лікарям адекватно конкурувати у світовому медичному просторі. 
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УДК: 37.091.33:611 

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВНОГО НАВЧАННЯ  

НА КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ  

Сікора В.З., Ткач Г.Ф., Бумейстер В.І., Приходько О.О., Гордієнко О.В., Сулим Л.Г.,  

Ярмоленко О.С. 

Сумський державний університет 

 

Ключові слова: проблемно-орієнтовне навчання, анатомія людини. 

Мета дослідження – пошук найбільш досконалих методів оптимізації навчального 

процесу у студентів - медиків на кафедрі анатомії людини СумДУ. 

Сучасний медичний університет прагне до підготовки конкурентоспроможних 

спеціалістів міжнародного рівня, який володіє навиками нестандартного критичного мислення 

та вміннями самостійно діяти. Проблемно-орієнтоване навчання (ПОН) розвиває саме ці 

навички та якості і мотивовано націлено на навчання студентів, які  залучені в активний 

навчальний процес. 

Матеріали і методи. В сучасних умовах насамперед необхідно створити такі методи 

та засоби навчання, які би формували професійно-орієнтовані знання і відповідно до цього 

були об’єктивним інструментом вимірювання професійної компетентності студента. 

Відповідно до вимог Болонського процесу стандартизованим засобом управління та 

моніторингу статистично достовірного оцінювання якості освіти є система тестування як 

складова частина підготовки  до ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-1».  

Для забезпечення високого кваліфікованого рівня майбутніх лікарів міжнародного 

зразка на кафедрі анатомії людини Сумського державного університету широко 

використовуються змодельовані клінічні ситуації, що відтворені у тестових завданнях. 

Вирішення  цих задач мотивує студента до більш глибокого вивчення будови тіла людини і 

вчить застосовувати отримані знання  з їх екстраполяцією на  конкретну клінічну ситуацію.  

Таким чином, професійно-орієнтовне навчання вчить студента творчому підходу до 

кожної конкретної ситуації і сприяє поліпшенню якості підготовки майбутніх лікарів, 

накопиченню та вдосконаленню їх знань та навичок, що дозволить підготувати 

висококваліфікованих фахівців, а тим самим пацієнти зможуть отримати більш якісну медичну 

допомогу. 

 

УДК: 378.016/.091:[378:061.1ЕС]-048.87 

ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕНЯ ПРОГРАМИ TEMPUS 

Рябоконь О.В., Оніщенко Т.Є., Фурик О.О. 

Запорізький державний медичний університет, кафедра інфекційних хвороб 

 

Tempus (Trans-european Mobility Programme for University Studies) - програма 

Європейського Співтовариства, яка призначена для сприяння процесу соціальних та 

економічних перетворень, реалізації перехідного періоду, реформуванню і вдосконаленню 

системи вищої освіти в країнах-партнерах. Програма сприяє активізації співпраці між вузами, 

вирішує завдання зміцнення цивільного суспільства і розвитку демократії, посилення 

взаєморозуміння та діалогу між представниками різних культур в ЄС і країнах-партнерах. 

Tempus дозволяє університетам із держав-членів ЄС співпрацювати з учбовими закладами 
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вищої освіти на Західних Балканах, у Східній Європі і Центральній Азії, у середземноморських 

країнах-партнерах у рамках проектів з модернізації вищої освіти. 

Головна мета програми полягає в наданні підтримки Болонському процесу, що 

направлений на створення загальноєвропейського простору вищої освіти. 

Програма Tempus поєднує в собі підхід «знизу-вгору», у рамках якого ініціатива 

належить, в першу чергу, університетам, з підходом «зверху-вниз» і передбачає встановлення 

кожною країною своїх власних пріоритетів для забезпечення максимального впливу програми 

на процеси реформування на національному рівні. Tempus пропонує три типи проектів: спільні 

європейські проекти, структурні і додаткові заходи, гранти на індивідуальну мобільність. 

Аналіз впливу програми Tempus на модернізацію у ВНЗ країн-партнерів проводився 

оцінюванням прогресу у реалізації болонських принципів, а саме розробкою освітніх програм 

і забезпеченням якості; участю у навчанні і трудовій діяльності в ЄС, яка включала співпрацю 

з працівниками ВНЗ, програми мобільності; зв'язків ринку праці і співпраці між ВНЗ і 

підприємствами; сприянням розвитку навчання протягом всього життя. 

Найважливішим висновком, що був зроблений за результатами досліджень у всіх 

регіонах, було позитивне оцінювання програми Tempus практично усіма зацікавленими 

сторонами: керівництвом вузів, міністрами, роботодавцями, професорсько-викладацьким 

складом, співробітниками адміністрації і студентами. 

Ця позитивна оцінка відображена у відповідях респондентів, що Tempus є ядро, а інші 

програми доповнюють його. 

Tempus – це єдина програма, яка охоплює усі сфери вищої освіти і високо оцінюється у 

зв'язку із встановленням конструктивних і міцних зв'язків зі студентами, викладачами, вузами 

та офіційними організаціями. Інші програми зазвичай зосереджені на окремих аспектах вищої 

освіти. Відзначено, що програма Tempus – це двері, що відкривають перед людьми з різними 

національними традиціями можливості виходу до Європи; вона розширює у людей горизонти 

мислення і дозволяє сприймати інших не як чужих, а як звичайних людей з однаковими 

проблемами і сподіваннями у сфері навчання та особистому житті. Програма Tempus це єдина 

міжнародна програма, яка забезпечує великомасштабну мобільність співробітників вузів і 

студентів. Все це свідчить, що програмі Tempus вдалося отримати значних успіхів у створенні 

сприятливих умов для проведення реформ і модернізації вищої освіти. 

 

 

УДК: 004.4’273:004.904:004.81:278 

РОЗРОБКА ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА ДЛЯ СИСТЕМИ ІНСЕРЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ЗАСОБАМИ GMF ECLIPSE 

Цілинко К.В. 

Херсонський державний університет 

 

Система інсерційного моделювання IMS була розроблена на базі системи алгебраїчного 

програмування APS - першої системи переписування термів, яка відокремила поняття 

стратегії від систем переписувальних правил. Прототип системи інсерційного моделювання 

був розроблений на мові APLAN в 1999 році у відділі 100 Інституту кібернетики  

імені В.М. Глушкова НАН України під керівництвом академіка А.А. Летичівського. Тема 

розробки графічного редактора для Системи інерційного Моделювання є актуальною, оскільки 
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насамперед для написання власних програм в IMS необхідно знання спеціфічної мови APLAN, 

та системи APS. 

Мета. Створити графічний редактор, який дозволить мінімізувати рівень знання мови 

APLAN, та алгебраїчних структур, а також дасть необхідний інструментарій для швидкого та 

зручного створення відповідних моделей.  

В якості технології для реалізації графічного редактора було обрано технологію GMF 

(Graphical Modelling Framework) багатокомпонентної середовища Eclipse. Використання 

технології GMF Eclipse істотно прискорює процес створення графічних редакторів, які, крім 

задуманої функціональності, отримують досить великий набір функцій Eclipse управління 

побудованої моделлю.  

Для виконання першого завдання необхідно спочатку виписати вимоги до програми, 

редактор повинен:  

а) - підтримувати графічне представлення стану транзіціонной системи S, в тому числі 

початкового стану, довільного стану, поведінок Δ,  , 0;  

б) - підтримувати графічне представлення операції префіксінга «.» и недетермінованого 

выбору «+»;  

в) - підтримувати графічне представлення транзиційної системи, послідовної і 

паралельної композицій з урахуванням вкладеності цих понять; 

г) - підтримувати графічне представлення стану середовища і функції занурення з 

урахуванням вкладеності.  

Розглянемо доменну модель створеного графічного редактора IMS (рис.1).  

 

 

 

Рис.1. Доменна модель 

створеного графічного редактора 
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Класи AgentState, Delta, Bot, Deadlock реалізують вимогу а, наслідуючи властивості 

абстрактного класу  AgentAbstract. 

Вимозі б відповідає клас Transition, який знаходиться у відношенні до 0 +1 по відношенню 

до елементу, який він з'єднує (AgentAbstract). AgentAbstract, source, targets означають 

екземпляри спадкоємців класу AgentAbstract, які з’єднує клас Transition. Відповідно клас 

AgentAbstrcut знаходиться у відношенні 0 к  , яке означає, що для кожної пари вершин може 

бути проведено нескінченно багато транзакцій. Для операції недетермінірованного вибору з 

кожного примірника виходить більше однієї транзакції, а якщо ця транзакція розмічена, тоді це 

операція префіксінга. 

Для виконання вимоги в вводиться поняття графічної абстрактної транзиціонної 

системи клас TSAbstract, представлення транзиційної системи – клас TSystem, який 

успадковує абстрактний клас TSAbstract і поняття паралельної композиції (клас Parallel). Цей 

клас відноситься до класу  TSAbstract як 0 к  , що реалізує також вкладеність паралельної 

композиції. Послідовна композиція реалізується за допомогою класу Transition. Відношення 

між класами TSAbstract і Transition точно таки самі як і між класами AgentAbstract та Transition. 

Вкладенність понять реалізується за допомогою класу Interaction, який знаходиться у 

відношенні 0 до ∞ із класом TSAbstract. Для виконання вимоги г вводиться поняття стану 

середовища EnvState і функції занурення InsertionFunction. Для того, щоб задовольнити 

вкладеність понять, ці класи успадковують клас IAbstract. 

Висновок. Розроблен графічний редактор для Системи інерційного моделювання 

розрахований на користувачів, які саме займаються розробкою програм в IMS, який знайшов 

використання на кафедрі математики та інформатики Херсонського державного університету. 
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