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ІНФОРМАЦІІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЧНІЙ  
ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ 

 
УДК: 37.018.43:004.946]-057.875 

НОВА ПАРАДІГМА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ: ВІД ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ  
ДО ВІРТУАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО КАБІНЕТУ СТУДЕНТА 

Колесник Ю.М., Рижов О.А. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Ключові слова: комп’ютерні системи навчання, віртуальний персональний кабінет 

студента. 

Україна сьогодні активно розвивається в інформаційному суспільстві у сторіччі 
комп’ютерних технологій. Але коли ми поглянимо на історичний розвиток нашого 
суспільства, то можна констатувати, що кожен крок по сходинкам розвитку супроводжується 
зміною засобів обробки та передачі інформації. На початку історії людства інформація 
розповсюджувалася із уст в уста, з появою письменності основним засобом передачі 
інформації стали книги та сховища зібрань книг бібліотеки, у ХХ сторіччі радіо, телебачення, 
сьогодні Інтернет. Коли проаналізувати розвиток систем навчання, як систем передачі 
інформації від вчителя до учня, то ми побачимо спіральний розвиток систем навчання: у 
ремісника було індивідуальне навчання, вміння та навички передавались із рук в руки, із уст 
в уста; розвиток індустрії зажадав великої кількості освічених людей для потреб виробництва 
тому навчання стало масовим, один вчитель багато учнів або студентів. Сучасні потреби 
суспільства вимагають знову перейти до індивідуального навчання, зробити це можливо 
тільки використовуючи комп’ютерні системи навчання з індивідуальними сценаріями 
навчання у середовищі Інтернет. 

Широке використання інформації з сайтів розташованих у просторах Інтернет має 
позитивну сторону в доступності інформації для студента, який навчається. Негативна 
сторона цієї технології полягає в валідності навчальної інформації яку одержує студент з 
сайтів Інтернет. Результатом використання невірної інформації, може бути формування 
невірної професійної картини світу у свідомості студента, прийняття професійних рішень 
лікарем, знання якого спираються на невірну професійну інформацію буде дорого коштувати 
пацієнту. Це просто недопустимо. Важливий аспект використання інформаційно-
комунікаційних технологій при організації навчального процесу у вищий школі у 
теперішньому часі полягає не тільки в розширенні кола доступу студенту до професійної 
інформації, але що не менш важливо, щоб інформація ця була валідна для вирішення 
професійних завдань на сучасному рівні. 

Традиційні підходи до забезпечення вірною навчальною інформацією у Запорізькому 
державному медичному університеті (ЗДМУ) є формування і використання інформаційного 
простору університету на базі ІКТ студентами, проведення семінарів з викладачами з 
акцентуванням їх уваги на створенні валідного контенту, який відповідає потребам 
навчальних програм; об’єднання викладачів та студентів в одному інформаційному просторі. 

Нова парадигма індивідуалізації навчання засобами ІКТ є створення віртуального 
персонального кабінету, структурна схема відображена на рис. 1., в якому автоматично 
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знаходить відображення інформація щодо організації навчального процесу конкретного 
студента, навчально-методична література відповідно до тих дисциплін які проходить 
студент та засоби комп’ютерної комунікації групові (в навчальній групі), соціальні  
(в університеті), професійні (СНТ, клінічні бази).  
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Рис. 1. Структура  віртуального персонального кабінету 

 
Програмне забезпечення персонального кабінету студента повинно реалізувати такі 

функції: 
1. Навчально-методична інформація з’являється у ПКС відповідно до розкладу 

навчання та робочих програм з дисциплін, які розробляються кафедрою. 
2. Результати практичної роботи, яка виконується з використанням комп’ютерних 

засобів залишається в персональному кабінеті і ними можна скористатися в будь-який 
момент. 

3. Викладач має можливість здійснювати моніторинг навчальної активності, 
наприклад, перевірити за якою літературою і як часто працював студент, а також перевіріти 
результат його діяльності. 

4. Аналіз протоколів моніторингу дозволяє створювати адаптивну траєкторію 
навчання студента по ряду цільових та індивідуальних критеріїв. 

5. Створення моделі знань студента на основі онтології предмету навчання 
відображає професійну картину світу, яка формується в процесі навчання. 

Таким чином можна відокремити переваги навчання у середовищі віртуального 
персонального кабінету по відношенню до традиційних форм організації навчального 
інформаційного забезпечення, це: доставка відповідно до індивідуального плану навчання 
валідної професійної інформації; моніторинг навчальної діяльності; контроль результатів 
навчання; рефлексія – спостереження своїх недоліків в навчання та їх корекція; формування 
професійної картини світу на базі концептів у свідомості студента. 

Індивідуальний підхід до навчання студента у сучасному університеті можливо 
реалізувати у єдиному інформаційному просторі університету засобами комп’ютерних систем 
навчання, які реалізують свої навчальні дії через віртуальний персональний кабінет 
студента, у навчальному процесі, який керується викладачем відповідної кафедри. 
Наступний крок це розробка концепції віртуального персонального кабінету лікаря. 
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Вороненко Ю.В., Мінцер О.П. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

 
Ключові слова: кадрові ресурси охорони здоров’я, інформаційні технології, методи 

розрахунку потреби в кадрах, система охорони здоров’я, якість надання медичної допомоги. 

Вступ. Обґрунтувати та спрогнозувати потребу в кадрових ресурсах галузі охорони 
здоров’я складно в будь-якій соціально-економічній і політичній ситуації. Проте, очевидно, 
що таке оцінювання необхідне та корисне, оскільки може допомогти попередити та 
скорегувати ризики виникнення кадрового дисбалансу (дефіциту, надлишку, нераціонального 
розподілу кадрів), що обмежує доступність, ефективність та якість діяльності служб охорони 
здоров’я. Збільшується визнання важливості адекватного розрахунку потенційних ресурсів 
системи, щоби домогтися поліпшення доступу до них. У результаті ця проблема набула 
стратегічного значення та стала ключовою в цілому ряді нарад і оцінок ВООЗ. 

Мета дослідження: обґрунтувати концептуальну основу розрахунку необхідної 
кількості фахівців у кожному з напрямів системи охорони здоров’я. Ще одним важливим 
завданням цього дослідження було прийняття як всеосяжного підходу до оцінювання потреб, 
так і підходу, при якому потреби оцінюються за окремими професіями. Вважалось, що 
основоположною проблемою повинні стати обсяг, форма та структура підготовки фахівців, 
оцінювання відносного значення інтернатури, клінічної ординатури, резидентури, 
спеціалізації. Нарешті, вважалося вкрай важливим оцінювання еволюції інформаційних 
технологій і їх вплив на сектор охорони здоров’я. 

Методи дослідження: аналітико-порівняльний, таксономії, експертних оцінок. 
Результати та їх обговорення. Розглянуто можливі рішення проблеми, як це було 

зроблено Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я. Перше з них визначає 
співвідношення числа працівників і чисельності населення. Далі на цій основі шляхом їх 
порівняння для різних країн (або різних регіонів) формулюються певні висновки. Проте, 
складність інтерпретації, неможливість повного обліку різних категорій лікарів тощо роблять 
практичне застосування підходу реальним лише в плані пілотної оцінки ситуації. 

Також описано підхід, заснований на показниках користування медичними послугами 
чи попиту на них, що може бути корисним для оцінки майбутніх потреб у медичному 
обслуговуванні в рамках вирішення окремих соціальних завдань, наприклад, боротьби з 
малюковою чи материнською смертністю, старінням населення. Проте, попит на послуги 
охорони здоров’я вкрай чутливий до професійних, економічних і соціально-культурних 
чинників. Подібна асиметричність інформації на користь постачальників може призвести до 
певної форми стимулювання (добровільного або недобровільного) попиту на такі послуги, як 
діагностичні процедури, перебування в стаціонарі та призначення ліків, а також обсягів та 
форм підготовки спеціалістів, що є неприйнятним. 

Підхід на основі цільових показників обслуговування також відносно простий і 
привабливий, оскільки населення легко розуміє і сприймає цільові показники. З іншого боку, 
він має ті ж недоліки, що й підхід, заснований на співвідношенні між числом працівників та 
чисельністю населення, коли передбачається, що потреби скрізь однакові, а всі 
постачальники послуг еквівалентні. 

Підхід, заснований на потребах у медичній допомозі та послугах, мабуть, найбільш 
професійний. Потреби в медичній допомозі, які відповідають розривам між спостережуваним 
і бажаним станом здоров’я, що виражаються в кількісних показниках (захворюваність і 
поширеність, стандартизовані показники смертності), представляють основу для розрахунку 
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потреб у послугах. Вони являють собою розрив між наявними послугами та послугами, що 
необхідні для задоволення потреби в здоров’ї. З потреб у послугах, у свою чергу, виводяться 
потреби в ресурсах, зокрема, в кадрових ресурсах охорони здоров’я. Зазначений підхід може 
бути найбільш прийнятним, але його водночас найскладніше застосовувати на практиці. По-
перше, дуже недосконалими є відомості про потреби в медичній допомозі на різних рівнях і 
різного профілю. По-друге, визначення понять «здоров’я» та «потреба в допомозі» є 
соціальними, малоформалізованими концепціями, що можуть різнитися залежно від віку, 
статі, освіти, економічного становища, відстані до надавача медичних послуг тощо. 
Найголовніше, в цьому підході відсутні кількісні характеристики. 

Виходячи з аналізу даних літератури, що свідчить про відсутність переконливих 
методів розрахунку кадрових ресурсів охорони здоров’я (КРОЗ), нами запропоновано ще 
один підхід, заснований на показниках якості надання медичної допомоги (ЯМД). 
Застосовуються показники, що відносяться до так званого індустріального підходу. Проте, 
для оперативного оцінювання потреби в кадрах використовуються прості показники, 
наприклад, частота лікарських помилок, рівень незадоволеності пацієнтів, показники 
регіональної неоднорідності показників ЯМД. Особливістю підходу є застосування тренду в 
якості основних характеристик медичної допомоги. 

Висновки. 1. Дотепер відсутній єдиний, прийнятий більшістю країн світу підхід до 
розрахунку КРОЗ.  

2. Відсутнє порозуміння щодо найбільш ефективної форми підготовки спеціалістів. 
3. Основоположною проблемою для вирішення повинна стати уніфікована система 

підготовки фахівців на післядипломному етапі за різними формами (інтернатура, клінічна 
ординатура, резидентура, спеціалізація), структурою та обсягами.  

 
 

УДК 378.147.091.32:61 
WHY SHOULD YOU BE INTERESTED IN PROBLEM BASED LEARNING? 

Nadareishvili I., Bregvadze N., Tsagareishvili P. 
David Tvildiani Medical University 

 
Keywords: problem based learning Georgia. 

Itroduction: PBL is one of the most important developing directions in health science 
specialties education. Many medical schools have adopted PBL as the educational and 
philosophical basis of their curricula and included it within their portfolio of teaching methods or 
have converted their undergraduate programs to PBL.  

David Tvildiani Medical University (DTMU) has implemented PBL (mostly as) educational 
methodology in the MD undergraduate program’s basic science stage (currently called Basic 
Medical and Clinical Sciences stage) in the framework of EU-funded TEMPUS project 
“Establishment of the Supra-Regional Network of the National Centers in Medical Education, 
Focused on PBL and Virtual Patient (EPBLNET) ”. However PBL is also a matter of some 
controversy. 

Aims: The aim of the study was to obtain answers to the following questions: Is PBL 
appropriate to be introduced only in new medical schools or does it have relevance in traditional 
schools? What is PBL? Can it be introduced in any part of the curriculum? 

Main body: DTMU has (I) developed new curriculum model and educational strategy; (II) 
introduced new themes for the curriculum; (III) created new learning situations; (IV) established 
new aims and tools for teaching; (V) defined new methods for assessment and (VI) developed new 
structures for staff development (Medical Education Centre).  

6 



Project (ePBL-net) and program development group members of DTMU at this period of 
time (before planning stage, modernization and implementation process, early stage of exploration 
of new program) think, discuss investigate possible “advantages and disadvantages of PBL”; 
“Relationship of PBL to other educational strategies and curriculum development”; “How the PBL 
process can be implemented in DTMU”.  

Summary: Based on literature review, international partnership (ePBL-net) and our own 
experience we create our opinion regarding: (I) causes of interest in PBL; (II) PBL as an approach 
to learning and curriculum design; (III) PBL process; (IV) Benefits for program; (V) A specific 
educational approach. 
 
 

УДК 378.147:[378.4:61] 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПЕРВОГО УРОКА (ОПЫТ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ОБУЧЕНИЯ В АЦГУ) 
Нана Шавлакадзе, Тамара Валишвили 

Государственный Университет им.Акакия Церетели, Грузия, Кутаиси 
 
Ключевые слова: ПБЛ-образования, специализированные тренинги. 
Анотация. В статье рассматриваются результаты опроса тьюторов и студентов, 

которые участвовали в первых пробных тьюториалах на базе факультета здравоохранения 
Кутаисского Государственного университета им. Акакия Церетели.  

В опросе участвовали 16 тьюторов и представителей академического персонала 
факультета, 20 студентов-участников ПБЛ-семинаров.  

В результате опроса студентов и педагогов полученные данные были статистически 
обработаны, проанализированы, и на основе имеющегося материала были сделаны 
конкретные выводы, касающиеся дальнейшей работы в области ПБЛ-образования.  

Также были разработаны конкретные рекомендации для тьюторов, спланированы 
дальнейшие специализированные тренинги, способствующие укреплению имеющихся и 
выработке новых необходимых навыков преподавания. 

 
 
IMPRESSIONS OF THE FIRST LESSON (EXPERIENCE OF PROBLEM-BASED  

LEARNING IN ATSU) 
Nana Shavlakadze, Tamara Valishvili 

Akaki Tsereteli State University, Georgia, Kutaisi 
Summary. The results of survey of the tutors and students  who participated in the first 

tutoriala are considered in the article. These sessions were conducted in the faculty of health care 
of the Kutaisi State University of Akaki Tsereteli.  

20 students, 16 tutor and representatives of the academic stuff of faculty took part in the 
survey about PBL.  

As a result of survey of students and teachers the obtained data were statistically 
processed, analysed, and on the basis of the available material the concrete conclusions 
concerning further work in the field of PBL-education were drawn.  

Also recommendations for tutor were developed, the further specialized trainings for tutor  
were planned. 
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УДК 61:007:002.6:681.31  
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОМУНІКАЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ 

1Мінцер О.П., 2Романов В.О., 1Зозуля І.С., 2Галелюка І.Б. 
1Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

2Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України 
 
Ключові слова: телемедицина, проблеми комунікації між фахівцями, нові прилади – 

комунікатори, проблеми стандартизації та уніфікації в медицині. 

Вступ. Телемедицина з кожним роком все ширше входить у життя лікарів і пересічних 
громадян. Основним питанням, що виникає при цьому, є валідність інформації, на основі якої 
приймаються рішення в процесі спілкування. Ця проблема загострюється, оскільки 
консультант і пацієнт знаходяться на значній відстані один від одного.  

Складнощі в дистанційній комунікації між консультантом і пацієнтом можуть впливати 
на точність діагнозу й якість лікарської допомоги, а також позначатися на перебігу 
лікувального процесу. При цьому в процесі спілкування постає проблема не стільки обміну 
інформацією, наявності або відсутності в процесі спілкування будь-яких мовних бар’єрів або 
обмежень, скільки її адекватного розуміння. 

Мета дослідження: дослідження процесів комунікації в процедурах телемедицини. 
Методи дослідження: експертні оцінки, методи прийняття рішень. 
Результати та їх обговорення. До тепер не ведеться статистика помилок при 

наданні телемедичних послуг. Так само досі не оцінюється інформація, що надається 
консультанту для прийняття відповідних рішень. 

Загалом спілкування представляє обмін певними значеннями (інформацією) між 
індивідуумами через загальну систему символів і лінгвістичних знаків. 

Для кращого розуміння комунікації часто використовується моделювання: моделі 
відтворюють характеристики або властивості одного об’єкта для передавання іншому 
об’єкту. Моделі спілкування представляють складові елементи та функціональні 
характеристики процесу спілкування в формі схем, діаграм тощо. Звичайно, зміст моделі 
залежить від розуміння дослідника та обставин її виникнення. Хоча модель і повинна 
відображати характеристики пацієнта, тим не меншt вона не є повним відображенням 
реальності. Модель потребує від дослідника кращого розуміння реальності та взаємодії з 
цією реальністю. 

Найбільш класичною є модель Лассвелла, що передбачає надання відповідей на такі 
питання: хто відправляє інформацію й яку, кому відправляється інформація і по якому 
каналу, який ефект спричинила відправлена інформація. Іншим прикладом може слугувати 
модель М. де Флєра, яка вказує на виникнення проблем у спілкуванні через те, що 
відправлене та сприйняте повідомлення не є однаковими. Тобто, в процесі спілкування 
оригінальна ідея («значення») трансформується в «повідомлення», що відправник 
перетворює в «інформацію» і передає через певні канали зв’язку адресату. 

Для усунення проблем у спілкуванні консультанта та пацієнта доцільно формалізовані 
та стандартизовані моделі й ситуації спілкування комп’ютеризувати, що звичайно усуне 
ефект неправильного розуміння певного «повідомлення» як відправником інформації, так і її 
одержувачем. У такому випадку для спрощення спілкування консультанта та хворого і 
підвищення ефективності лікування пропонується використовувати спеціальні апаратно-
програмні засоби, зокрема, інформаційні комунікатори. Інформаційний комунікатор являє 
собою стандартний чи спеціалізований мобільний планшетний комп’ютер із спеціально 
створеним програмним забезпеченням, що має властивості інформаційної системи. 

Інформаційні комунікатори можна використовувати для підтримки першого контакту 
при наданні детальної інформації про травму або захворювання та відповідні методи 
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догляду і лікування при першому огляді хворого чи постраждалого. Особливо це актуально 
для сімейних лікарів, котрі стикаються з широким спектром захворювань і травм одразу ж 
після їх виникнення. В таких випадках часто лікарям не вистачає досвіду та знань для 
оперативного встановлення вірогідного діагнозу. При цьому обмін інформацією вже 
передбачає певне «спотворення» інформації із-за неправильного або неповного розуміння 
певної предметної області. Інформаційний комунікатор усуває проблеми в дистанційному 
спілкуванні шляхом стандартизації можливих ситуацій. 

Зрозуміло, що зараз виникла гостра необхідність у формалізації та стандартизації 
ситуацій, які часто виникають при консультуванні. Якщо телемедичні послуги мають місце 
між двома клініками з використанням комп’ютерів, то таку дискусію також слід 
формалізувати. Якщо при спілкуванні не можна використати комп’ютер, то пропонується 
використання спеціальних пристроїв, що й являють собою комунікатори. Звичайно, основою 
таких комунікаторів є наповнення, а саме, стандартизовані ситуації, що можуть виникнути 
при наданні телемедичних послуг. Такий контент розроблено нами для сімейної медицини. 
Він містить понад 500 стандартизованих ситуацій і включає як випадки невідкладної 
медичної допомоги, так і планові дії по медичному нагляду за пацієнтом.  

Висновки. 1. Підвищення якості телемедицини пов’язано з рішенням проблем 
формалізації та стандартизації ситуацій, що часто виникають при консультуванні хворих. 

2. Інформаційні комунікатори, що запропоновано в рамках виконаного дослідження, 
можна використовувати для підтримки телемедичної консультації, при наданні детальної 
інформації про травму або захворювання та відповідні методи догляду і лікування при 
першому огляді хворого чи постраждалого. Особливо це актуально для сімейних лікарів, 
котрі стикаються з широким спектром захворювань і травм одразу ж після їх виникнення.  

 
 

УДК 004.9: [378:61] – 048.78  
ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОЦЕС УДОСКОНАЛЕННЯ 

МЕДИЧНОГО НАВЧАННЯ 
Боярська Л.М., Котлова Ю.В., Усачова О.В. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Ключові слова: післядипломне медичне навчання, інформаційні технології, 

удосконалення. 

Вступ. Значні темпи зростання інформаційного навантаження в сучасній медицині на 
фахівців, для яких є життєво необхідним своєчасне оновлювання своїх професійних знань, 
створюють певні складнощі для спеціалістів, особливо для лікарів-інтернів, які щойно 
завершили етап навчання в університеті та мають обмежений практичний досвід.  

Мета дослідження – проаналізувати  можливість використання впровадження 
інформаційних технологій на процес післядипломного навчання лікарів-спеціалістів – 
фахівців загальної практики–сімейної медицини. 

Основна частина. Виховання сучасного лікаря-спеціаліста – фахівця загальної 
практики–сімейної медицини (ЗПСМ) неможливе без широкого використання «скарбу» 
інформаційних технологій. Саме вони впливають на стрімке розширення кругозору 
майбутнього лікаря, змінюють ставлення до процесу навчання, який повинен стати для цих 
людей нормою повсякдення на все життя.  

Розгляд моделі викладання навчальної дисципліни «клінічна імунологія» на кафедрі 
дитячих хвороб ФПО для лікарів-інтернів фаху ЗПСМ дозволяє узагальнити новації 
педагогічних та психологічних аспектів сучасного навчання на післядипломному етапі. У 
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викладанні використовуємо пояснювально-ілюстративний метод (лекційний курс з 
відеофільмами та анімацією) з обов’язковим акцентом на сучасні проблемні питання 
розвитку медичних знань з імунології (проблеми діагностичного процесу імунодефіцитних 
станів та шляхи їх вирішення в залежності від рівня надання допомоги, проблеми сучасної 
вакцинації, регламентуючі вакцинацію накази МОЗ).  

Одночасно застосовуємо метод мотивації навчально-пізнавальної діяльності 
(практичні заняття з різноплановими ситуаційними завданнями, які дозволяють трактувати 
результати імунологічних досліджень та моделювати можливі взаємодії ланок імунної 
відповіді, планувати індивідуальний календар вакцинації).  

Активно залучаємо метод систематизації та контролю при самостійній роботі лікарів-
інтернів на базі платформи дистанційного навчання «Moodle», де поєднується вивчення 
інформаційно-наочних блоків, розв’язування тестових завдань різної складності, 
індивідуальних консультацій з викладачем, спілкування в синхронному та асинхронному 
режимах.  

Поклавши в основу розвиток когнітивного вектору особистості майбутнього лікаря, 
стимулюємо продуктивний підхід при використанні інформаційних технологій, коли набуття 
теоретичних знань не стає самоціллю. Лише практичне застосування теорії в клінічній 
практиці є критерієм якості засвоєння професійних знань. Така організація освітньої 
діяльності дозволяє лікарям інтернам опановувати професійні знання, реалізувати креативну 
складову когнітивного процесу – створювати певну освітню продукцію (тестові, ситуаційні 
завдання), навчає планувати особистий освітній процес (організаційна діяльність). 

 
 

УДК 378. 147 
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВОГО НАВЧАННЯ В МЕДИЦИНІ 

Краснов В.В. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 

 
Ключові слова: мережеве навчання, командна взаємодія. 

Вступ. Мережеве навчання (МН) є сформованим напрямком освіти, який побудований 
на принципах «горизонтальної» або «децентралізованої» самоорганізації суб’єктів навчання. 

В МН безпосередньо відсутні викладачі, функції яких розподілені між самими 
учасниками навчання. Іншими словами учасники взаємного навчання, забезпеченого 
інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ), здійснюють самостійне «безперервне 
спільне виробництво загального навчального середовища» та «створення навчального 
контексту, необхідного і достатнього для їх самоосвіти». 

МН засноване на можливостях комп'ютерних технологій та потенціалі спільного 
(колективного, групового) навчання. При цьому ІКТ забезпечують роботу тих, хто навчається 
в режимі навчального співтовариства по спільному відповідальному створенню навчальних 
ресурсів. 

Мета дослідження: обґрунтувати принципи організації взаємодії тих, хто навчається 
для підвищення результативності МН. 

Основна частина. При організації МН ключовим є вміння учасників навчання 
організувати взаємодію для генерування проміжного продукту (правильно структурованих 
навчальних матеріалів) і кінцевого продукту (середовища, яка підтримує і забезпечує набуття 
професійних навичок). Тобто чіткого розмежування між МН і спільним (колаборативним) 
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навчанням немає. Можна стверджувати, спільне навчання для підвищення ефективності 
застосовує ІКТ і в результаті набуває форму МН. 

Колаборативне навчання є збірним образом різних освітніх підходів, коли ті, хто 
навчається працюють в групі для пошуку порозуміння, вирішення проблем, створення 
продуктів навчання. Кожен створений ними новий навчальний продукт «вбудовується» в 
спільний навчальний когнітивний простір. 

Результативність МН ґрунтується на ряді властивостей, якими повинна володіти 
група: спільне прийняття рішень, здорова критика, налаштованість на загальний результат, 
взаємна мотивація і допомога, прийняття відмінностей учасників групи. Ми вважаємо, що 
подібні властивості не можуть сфор¬муватися в непідготовленій групі, в якій немає навичок 
командної взаємодії. 

У проведених експериментах було ініційовано формування навичок співпраці в групах 
інтернів при навчанні в аудиторії. Технологія - «круглі столи» і включення емоційної взаємодії 
з формуванням емпатії до групи. В результаті такого навчання учасники сприймали групу як 
єдине ціле та отримували: розвиток здатності критично мислити, нестереотипно сприймати 
інших людей; позитивний психологічний клімат у групі; прагнення слухачів до співробітництва 
та конструктивної соціалізації; розвиток емпатійної реакції, взаємопідтримки, симпатії та 
тісних дружніх стосунків у колективі; особистісне зростання; високий рівень самоповаги та 
психічного здоров’я, яке виявляється в емоційній врівноваженості, усвідомленні особистісної 
індивідуальності, прояві довіри, оптимістичному сприйнятті світу й оточення. Після подібної 
підготовки значно збільшувалася результативність мережевої взаємодії. Такий висновок 
було зроблено за відгуками самих інтернів, а також на підставі того, що в експериментальній 
групі зростало продукування навчального контенту на протязі півроку, тоді як в контрольній – 
групова взаємодія була епізодичною і формування контенту не відбувалося. Також в 
контрольній групі завдання на груповий результат не були вирішені. 

Проблемою залишається розробка ІКТ, які б забезпечували підтримку формування 
мережевого навчального контенту для звичайних користувачів. 

Висновок. МН є ефективною та перспективною технологією набуття професійних 
компетенцій у лікарів, але без попереднього навчання навичкам командної взаємодії 
результативність МН буде низькою. 

Література 
1. Корнели, Д. Данофф, Ч. (2011). Парагогика: синергия самостоятельной и 

организованной учебной деятельности. Пер. И. Травкина. 
2. McConnell, D. Lally, V. Banks, S. (2004). Theory and Design of Distributed Networked 

Learning Communities. Networked Learning Conference. 
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Ключові слова: відкрита освіта, сервіс Google Sites, система дистанційної освіти. 

Вступ. Розвиток освіти на основі принципів безперервності, рівного доступу, 
особистісної спрямованості формує концептуально нову модель освіти – відкриту освіту. 
Відповідно, постає завдання застосування відповідних сучасних технологій навчання [1]. 
Хмарні технології є ефективним інструментом формування відкритого освітнього 
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середовища як окремого ВНЗ так і галузі освіти вцілому. Основними постачальниками та 
конкурентами на ринку хмарних сервісів зараз є компанії Microsoft та Google з продуктами 
Microsoft Office 365 та Google Apps. 

Одержані результати. Передумовою застосування Microsoft Office 365 в ТДМУ стала 
необхідність проведення відеоконференцій як на внутріуніверститетському рівні так і з 
залученням зовнішніх абонентів. Провівши аналіз існуючих рішень та відомих впроваджень в 
закладах медичної освіти, зокрема в НМАПО ім. Шупика, авторами було прийнято рішення 
про доцільність реалізації системи відеоконференцій для потреб ТДМУ, що базується на 
послузі Lync Online хмарного сервісу Microsoft Office 365. Протягом 2013-2014 років з 
використанням послуги Lync Online хмарного сервісу Microsoft Office 365 в ТДМУ було 
проведено більше 30 відеонарад та 9 науково-практичних конференції, в тому числі і з 
міжнародною участю. Одночасно, в окремих підрозділах університету, зокрема, 
інформаційно-аналітичному відділі, розпочато використання інших функцій сервісу Microsoft 
Office 365 – поштової служби Exchange та сайтів SharePoint – для виконання окремих 
специфічних завдань. Слід відзначити, що ТДМУ отримав право застосовувати план підписки 
А2, в рамках якого базовий набор послуг хмарного сервісу Microsoft Office 365 надається для 
навчальних закладів повністю безкоштовно [2]. 

На основі досвіду використання хмарного сервісу Microsoft Office 365 та наказу про 
пріоритетне застосування відкритого ПЗ в ТДМУ авторами було прийнято рішення розпочати 
переведення окремих сервісів інтранет-мережі ТДМУ в хмарне середовище Google Apps For 
Education. 

На першому етапі здійснено реєстрацію облікового запису ТДМУ в сервісі Google 
Apps Education, підтверджено статус закладу та право володіння доменом. Слід відмітити, 
що дана процедура простіша ніж при застосуванні Microsoft Office 365 та не вимагає 
спеціалізованих налаштувань DNS-записів домену. 

На другому етапі здійснено [2]: 
1. Впровадження корпоративної пошти на основі сервісу Gmail для професорсько-

викладацького складу, працівників та студентів ТДМУ. 
2. Підключено додаток керування завданням та проектами Podio. 
3. Підключено додаток керування навчальними матеріалами та розширення 

функціональних можливостей облікових записів студентів та викладачів ВНЗ School agent. 
В процесі реалізації знаходяться такі завдання: 
1. Розширюється застосування таких окремих сервісів Google Apps як Документи, 

Календар та Диск для підтримки, як навчального процесу, так і наукової роботи 
професорсько-викладацького складу. 

2. Частина сайтів окремих підрозділів ТДМУ модернізується з використанням сервісу 
Google Sites. 

3. Здійснюється інтеграція різноманітних онлайнових сервісів, що використовуються в 
ТДМУ. Зокрема, уже реалізовано можливість єдиної авторизації для системи дистанційної 
освіти Moodle. 

Література 
1. Ковальчук Л.Я., Марценюк В.П. Комп’ютерні технології в медичній освіті // Медична 

інформатика та інженерія, 2008, №1. – ст.14-16. 
2. Семенець А.В. Застосування хмарних технологій при побудові інформаційної 

інфраструктури медичного ВНЗ / А.В. Семенець // Медична освіта. – 2014. – № 1. –  
С. 99–104. 
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модель навчання. 

Сучасні тенденції розвитку високих технологій обумовлюють необхідність модернізації 
процесу навчання дисциплін з інформаційних та комп’ютерних технологій у вищому 
навчальному закладі, з метою приведення його у відповідність до актуального рівня розвитку 
науки. Тому однією з основних задач навчання таких дисциплін стає формування 
конкурентоспроможної та успішної особистості в електронному інформаційному середовищі. 
Стрімкий розвиток Інтернет-технологій створив необхідне підґрунтя до появи нових 
навчальний сервісів та мережевих моделей навчання, які ґрунтуються, переважно, на 
хмарних технологіях.  

Метою доповіді є впровадження у навчальний процес методики використання сервісів 
Google Docs для виконання розрахункових завдань з дисципліни «Комп’ютерні технології у 
фармації». 

Під час розроблення й впровадження новітніх моделей навчання найскладнішими 
виявляються питання наявності сучасних комп'ютерів і програм, технічної підтримки 
працездатності інформаційних ресурсів та забезпечення вибіркового авторизованого доступу 
студентів  до них. Традиційні моделі навчання потребують, як правило, використання 
сучасного обладнання та впровадження дорогих програмних продуктів, що потребують 
постійної підтримки і періодичного оновлення. Для вирішення зазначених питань на кафедрі 
фармакоінформатики НФаУ було розроблено мережеву модель навчання змістового модулю 
«Математичне моделювання у фармації засобами комп’ютерних технологій» дисципліни 
«Комп’ютерні технології у фармації», яка ґрунтується на технології хмарних обчислень. Саме 
хмарні технології, що є нині передовими технологіями інформаційного суспільства, можуть 
відіграти роль провідного технічного компоненту у процесі формування особистості в 
електронному інформаційному середовищі. 

Терміни «хмарні технології» та «хмарні обчислення» застосовуються для будь-яких 
сервісів, які надаються через мережу Інтернет. Основна концепція хмарних технологій 
полягає в тому, що інформація зберігається та обробляється засобами веб-сервера, а 
результат виконаних обчислень надається користувачу через веб-браузер. За допомогою 
елементів управління веб-сторінкою хмарного сервісу користувач має можливість вводити та 
редагувати інформацію, а також зберігати кінцевий результат на свій комп'ютер. 
Використання хмарних технологій у навчальному процесі має низку переваг: 1) віддалений 
доступ до даних у хмарі – працювати можна з будь-якої точки на планеті, де є доступ в 
мережу Інтернет; 2) зниження вимог до технічного оснащення кафедри, що дозволяє 
економити на придбанні, підтримці, модернізації програмного забезпечення та обладнання; 
3) маcштабованість, відмовостійкість та безпека – автоматичне виділення й звільнення 
необхідних ресурсів залежно від потреб програми; 4) технічне обслуговування, оновлення 
програмного забезпечення виконує провайдер послуг. 

Серед цілої низки існуючих сервісів хмарних технологій особливої уваги заслуговують 
безкоштовні сервіси Google Docs, за допомогою яких студенти не лише виконують 
розрахункові завдання, але й надають їх в електронному вигляді шляхом публікації 
відповідних повідомлень у блог. В свою чергу, у викладача передбачена можливість 
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дистанційно перевірити роботу студента та оцінити її, за наявності у роботі помилок 
викладач має змогу залишити зауваження у вигляді коментаря до публікації у блозі студента. 

Висновки. Сьогодні конкурентна спроможність спеціаліста визначається його вмінням 
ефективно використовувати сучасні інформаційні технології. Розроблена мережева модель 
навчання комп’ютерних технологій на основі використання сервісів Google Docs формує не 
лише уміння працювати з веб-додатками, а й уможливлює використання цих сервісів у 
подальшій професійній діяльності. 
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Розвиток інфраструктури глобальної мережи та мобільного Internet на Україні, формує 
умови для запровадження хмаро-орієнтованих сервісів у навчальний процес студентів вищих 
медичних навчальних закладів. За результатами проведеного нами опитання студентів 1 та 
2 курсів, 99% з них мають мобільні пристрої у вигляді нетбука, планшетів, смартфонів. 
Наявність цих двох факторів створює передумови для залучення сервісів хмарних технологій 
у систему дистанційного навчання та керованої самостійної роботи в системі кредитно-
модульного навчання. Але, в даний час є дві проблеми, які необхідно вирішити кожному 
навчальному закладу: обрати сервіси та провайдерів; провести підготовку викладачів до 
використання хмаро-орієнтованого середовища в процесі навчання. В даний час 
провайдерами хмарних сервісів є фірми Microsoft та Google. Вони пропанують наступні 
стандартні сервіси: комунікативні – електронна пошта, відео конференції, чат; офісні – редактор 
тексту, підтримуючий файли Microsoft Word, редактор для обробки презентацій, електронні 
таблиці; web-сервіси: організація web-сайту, Bloga та електронного диску. Кожен з цих 
провайдерів пропанує набір інструментів для розробки програмних додатків хмарних 
сервісів. Необхідно підкреслити можливість використання академічних ліцензій повністю 
безкоштовних, або за зменшеною ціною. Так, наприклад, MsOffice365, ліцензія А2 повністю 
безкоштовна та дозволяє використовувати достатню кількість хмарних сервісів для 
організації навчання. Інший шлях – організація хмаро-орієнтованого середовища – це робота 
з місцевими провайдерами, які можуть взяти на себе організацію цього середовища в 
форматі SaaS, PaaS, IaaS.  

Переваги роботи з місцевими провайдерами – більш детальна настройка конфігурації, 
відповідно до потреб конкретного навчального закладу. Але договори не можуть бути 
безкоштовними. Перевагами використання є переніс систем супроводу відповідної моделі 
інформаційної структури закладу на рівень провайдера.  

По-друге, автоматичний перехід на використання хмарних технологій дозволяє 
організовувати дистанційний доступ до ресурсів не тільки стандартних комп’ютерів, але і 
мобільних пристоїв. 

Таким чином, рівень розвитку інфраструктури глобальних мереж та спектр хмарних 
сервісів, які пропануються на ринку провайдерів, дозволяє сьогодні розпочати перехід до 
навчання в хмарних середовищах. Можливість конкретного вищого навчального закладу до 
переходу к використанню такого навчання залежить виключно від концепції розвитку та його 
технічного забезпечення. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТИВНОГО  

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ  
(НА ПРИКЛАДІ ВЕБІНАРУ) 

Толочко В.М., Зарічкова М.В., Артюх Т.О., Міщенко І.В. 
Національний фармацевтичний університет 
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технології, інтерактивні методи, педагогічні прийоми, адаптивне управління, вебінар. 

Мета дослідження. Метою нашого дослідження є вивчення та систематизація 
організаційних засад використання сучасних елементів дистанційної форми навчання в 
навчальному процесі кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету (УЕФ ІПКСФ 
НФаУ) шляхом встановлення соціально-психологічних та педагогічних особливостей 
проведення вебінарів, як технології дистанційної форми навчання спеціалістів фармації у 
системі післядипломної освіти. 

Матеріали і методи. Інформаційною базою для досліджень служили: інформаційно-
методичні, навчальні та інші матеріали діяльності кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ за останні 10 
років, а також літературні зарубіжні і вітчизняні джерела. Для вирішення поставлених задач 
застосовувався ряд наукових методів дослідження, таких як історичний, логічний, системно-
аналітичний, порівняльний, безпосереднього спостереження.  

Отримані результати. Вивчення літературних джерел показало, що за останні роки в 
більшості країн світу стрімко зростає рівень інформатизації всіх сфер діяльності людини, що 
примушує суспільство швидко реагувати на всі зміни макро- та мікросередовища і 
пристосовуватись до нових умов функціонування, тобто здійснювати адаптивне управління, 
що передбачає впровадження соціально-інноваційних технологій і у навчальний процес. На 
сьогоднішній день згідно з концепцією адаптивного управління глобального значення набуло 
поширення використання сучасних соціально-інформаційних та комунікаційних технологій, 
які знайшли своє місце серед інструментів традиційного навчання.  

Наріжним каменем сучасних адаптивних педагогічних підходів та технологій вбачають 
нині особистісний підхід до слухача. Тому, в системі підвищення кваліфікації спеціалістів 
фармації все більшу увагу привертає навчання з використанням комп’ютерних технологій 
(Computer Supported Collaborative Learning – CSCL), яке, на відміну від традиційної 
організації навчання, не обмежене часом і простором. CSCL – це сучасний педагогічний 
підхід до групового навчання у мережі Інтернет з активним обміном інформацією між всіма 
учасниками групи та спільним формуванням висновків за результатами дистанційного 
навчання. Однією з найцікавіших технологій групової взаємодії слухачів циклів підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації, яка об’єднує всіх учасників в єдине інформаційне 
середовище під час впровадження дистанційного навчання, є вебінар.  

Вебінар (від англ. «Webinar», скороч. від «Web-based seminar» – онлайн-семінар) - це 
вид семінарських занять, який передбачає самостійне опрацювання слухачами окремих 
запланованих тем і проблем відповідно змісту циклу дистанційного навчання за допомогою 
віртуального класу ,в якому є можливість передавати інформацію (досвід, знання, вміння), а 
також чути і бачити один одного, де б ви не знаходились, та он-лайн обговорення 
результатів цього вивчення, представлених у вигляді тез, повідомлень, доповідей тощо під 
керівництвом викладача.  

На базі дистанційного курсу «Організаційно-економічні аспекти діяльності 
фармацевтичних закладів», розробленого на кафедрі УЕФ ІПКСФ НФаУ запропоновано 
вебінари за різними проблемними тематиками, наприклад «Актуальні питання 
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удосконалення організаційної структури фармацевтичної галузі у Харківській області». Вони 
надають викладачеві широкі можливості не тільки для активного обговорення різноманітних 
проблем серед широкого кола слухачів та залучених для проведення цього вебінару 
спеціалістів, які мають можливість одночасної присутності відразу на кількох конференціях, 
не відходячи від свого комп'ютера, але й висловлюватися з питань, що обговорюються, 
об’єднуватися з однодумцями безпосередньо в процесі інформаційного спілкування, 
обмінюватися з ними інформаційними ресурсами та досвідом. Також вебінари можуть 
включати в себе сеанси голосувань і опитувань, що забезпечує повний зворотній зв'язок між 
слухачами та викладачем. Одже вебінар має всі переваги традиційного семінару, 
відтворюючи можливості особистого спілкування між слухачами, а також живого спілкування 
між слухачами та доповідачем. Слід так само зазначити, що серед переваг вебінару є висока 
доступність для «відвідування» слухачами, відсутність перешкод, пов’язаних із фізичним 
переміщенням; значна економія часу на організацію та проведення; зручність для 
«відвідувачів»; інтерактивна взаємодія між викладачем та слухачами, між слухачами, 
можливість контролювати роботу груп та здійснення запису для порівняння роботи різних 
груп тощо.  

Проте, застосування вебінару має і свої недоліки. Проведення вебінару потребує 
ретельної підготовки не тільки викладача, що працює над створенням презентації, на основі 
якої будується спілкування, та інших дидактичних матеріалів, які мають відповідати не лише 
темі, але й цільовій аудиторії, а й готовності слухачів до сприйняття матеріалу в особливому 
режимі та потреби підтримувати активну он-лайн бесіду. Під час вебінару кожен слухач 
вебінару виконує свою функцію, визначену інтерфейсом віртуального класу, і має права на 
використання певних дій спільно з викладачем або одночасно з іншими учасниками 
(використовувати частину екрану, де можна розміщувати слайди чи картинки, малювати, 
виправляти помітки, працювати з контентом, додавати свої коментарі, наочно пояснювати 
свою точку зору) та виконувати функцію модератора вебінару (може передати управління 
роботою іншому учаснику вебінару з конкретним завданням та подальшим обговоренням 
отриманих результатів). Звісно такий вид роботи потребує від усіх учасників вебінару 
психологічної підготовки, оскільки віртуальна доповідь потребує особливого підходу до мови 
доповідача, оскільки, він не має можливості використовувати невербальне спілкування. Йому 
лишається лише голос і слайди, і будь-яка зупинка, нечітка фраза, плутанина відразу 
привертають увагу слухачів і співпраця у вебінарі викликає певні труднощі. Тому важливо 
ретельно готувати свій виступ, а добираючи матеріал, викладач має пам’ятати, що увага 
слухачів утримується не більше, ніж 45 хвилин, тому не варто ставити забагато цілей та 
завдань. Зручним варіантом є попередня розсилка матеріалу, щоб слухачі мали змогу 
підготувати питання заздалегідь. Варто також мати на увазі особливості роботи із 
запитаннями, що надходитимуть від слухачів та приймати їх лише в чаті. Обов’язковою 
умовою проведення вебінару є наявність відповідного технічного забезпечення як у 
викладача, так і у всіх слухачів. Це вимагає неодмінного моніторингу відповідних програмних 
засобів віртуального класу, орієнтованих на сучасну дистанційну освіту, зокрема 
структурування результатів виконаних у вебінарі завдань; розробку відповідних методик 
застосування вебінарів під час різних етапів навчального циклу підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації; організації навчальної роботи у вебінарі тощо. 

Висновок. Встановлено, що в умовах адаптивного управління освітою проведення 
вебінарів є однією з ефективних інформаційних технологій дистанційної форми навчання 
спеціалістів фармації. Сьогодні вебінар впевнено займає своє місце в циклі тематичного 
удосконалення кваліфікації спеціалістів фармації і має певні соціально-психологічні та 
педагогічні особливості застосування серед слухачів. Але слід пам’ятати, що вебінар не 
зможе замінити живого аудиторного спілкування.  
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Система управления электронными курсами Moodle - наиболее распространённое 
решение для организации дистанционного или смешанного (blended) обучения в высших 
учебных заведениях. Свободное распространение по лицензии GNU GPL, активное 
международное сообщество пользователей, огромное количество инсталляций практически 
исключает другие альтернативы при выборе системы для информатизации процесса 
обучения. В Днепропетровской медицинской академии Moodle используется с 2011 года. 
Первый опыт использования мы получили при подготовке заочных курсов для абитуриентов.  

В 2013 году при разработке концепции информатизации Днепропетровской 
медицинской академии [1] было принято решение о начале пилотного внедрения Moodle для 
студентов, обучающихся по специальностям «фармация» и «клиническая фармация». В 
течение 2013/2014 преподаватели пятнадцати кафедр подготовили и ввели в систему 
материалы для более двадцати учебных курсов. Также были организованы отдельные курсы 
для подготовки студентов к лицензионным экзаменам «КРОК-1,2 – фармация».  

Для подготовки наших преподавателей и освоения ими основных методов 
использования Moodle мы воспользовались возможностью бесплатного участия в открытом 
дистанционном курсе, который организован и ежегодно проводится Проблемной 
лабораторией дистанционного обучения НТУ ХПИ [2]. Для выполнения различных 
технических (нетворческих) задач в течении семестра мы активно привлекали студентов-
медиков второго курса в рамках выполнения ими самостоятельной работы по предмету 
«медицинская информатика».  

Для массового ввода тестовых вопросов в банк вопросов учебного курса мы 
использовали два способа. Вопросы, содержащие только текст были конвертированы в 
формат Moodle XML с помощью онлайн-сервиса VLEtools.com. Для вопросов, содержащих 
большое количество изображений (например, по органической химии) был использован 
доработанный шаблон [3], позволяющий конвертировать документы Microsoft Word в формат 
«Gift with medias». 

В настоящее время несколько кафедр уже активно используют свои разделы на 
сайте moodle.dma.dp.ua для работы с фармацевтами второго и третьего курса очной формы 
обучения. Регулярно проводится тестирование (ректорский контроль) для оценки уровня 
подготовки студентов к лицензионным экзаменам КРОК.  

Что касается технических моментов отметим, что при одновременном тестировании 
нескольких десятков студентов наблюдается заметное увеличение времени отклика 
системы во время формирования случайной выборки двухсот вопросов из банка тестов. Для 
решения проблем с производительностью необходимо использовать технологии 
виртуализации [4]. 

Согласно приказу № 646 МОЗ Украины нам необходимо внедрять инновационные 
интерактивные технологии обучения для обеспечения эффективной самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов заочной формы обучения. Для этого в текущем учебном 
году мы планируем увеличить количество учебных курсов и перейти к их широкому 
использованию для студентов заочной формы обучения. 
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Інтеграція України в світовий освітній простір, безпосередня участь у Болонському 
процесі реформування викладання в вищій школі потребують удосконалення як способів 
подання нової інформації, так і шляхів контролю її засвоєння з урахуванням психологічного 
аспекту навчання.  

Метою дослідження є підвищення ефективності та якості надання освітніх послуг 
медичної післядипломної школи шляхом використання елементів дистанційних технологій в 
навчальному процесі та зміни педагогічних підходів. 

Одним із видів навчального процесу є самостійна робота, яка набуває особливого 
значення саме на післядипломному етапі. На сьогодні в Україні відсутня нормативно-правова 
база, що забезпечує організацію і реалізацію цієї форми навчання. Правомірним є лише 
використання елементів дистанційного навчання в якості допоміжних при проходженні 
основного курсу за загальноприйнятими формами. На кафедрах факультету післядипломної 
освіти використовується сайт для підготовки лікарів до складання ліцензійних іспитів «Крок 3. 
Стоматологія» та «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», який дає широкі можливості для 
викладачів контролювати та оцінювати ефективність підготовки лікарів-інтернів.  

В післядипломній освіті широко використовуються дистанційні on-line-лекції, семінари 
та індивідуальні on-line-консультації. Вони передбачають інтерактивне спілкування 
викладача з конкретним слухачем незалежно від місця їх знаходження та часу, яке потребує 
зміни психологічного традиційного сприйняття навчання. 

Використання елементів дистанційної освіти дає можливість динамічно реалізувати 
навчальну програму, забезпечувати слухача актуальним інформаційним матеріалом, як 
наслідок – підвищує конкурентоздатність фахівця, визначаючи більш високий рейтинг 
освітньої послуги. 
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УДК 378.046.2 
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ БАТЬКІВ 

Усачова О.В., Боярська Л.М. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Ключові слова: система Moodle, імунопрофілактика, навчання батьків. 

Мета дослідження: запропонувати нову методику навчання батьків з питань 
імунопрофілактики дитячого населення на підставі використання дистанційної методики за 
системою Moodle. 

На сьогодні стрімкими темпами розвиваються комп’ютерні технології, а разом і нові 
способи навчання, серед яких найбільш популярним способом є інтернет. Отже, 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, які використані в даній системі (форум, структура та календар), можна 
легко досягти необхідних в навчанні результатів у широких верств населення. Широке 
впровадження системи Moodle для навчання студентів ЗДМУ стало можливим після того, як 
у ВУЗі заснували відділ дистанційної освіти та запустили власний сервер, на якому є 
можливість виставляти власні курси та їх фрагменти.  

Пропонуємо для подальшого розширення можливостей цієї системи створення циклу 
лекцій з профілактичної роботи педіатричного профілю. Такі лекції спрямовані на підвищення 
обізнаності батьків відносно питань імунопрофілактики дитячого населення зокрема. 
Особливо актуальною ця проблема стала в період масової антивакцинальної компанії, яка 
розгорнута в СМІ.  

Висновки. Завдяки тому, що лекційний матеріал підготовлений провідними 
спеціалістами інфекційного і педіатричного профілю, висвітлює сучасні реалії 
вакцинопрофілактики, викладений доступною для батьків мовою, сподіваємося досягти 
підвищення обізнаності батьків в цьому питанні з подальшим формуванням розуміння 
кожного необхідності вакцинації їх дітей. 

 
 

УДК 378.6:62.016:811.161.2 
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ 
Лисенко Н.О., Томарєва Н.О., Дорошина Л.Ф. 

Національний фармацевтичний університет,  
Національна академія Національної гвардії України 

 
Ключові слова: дистанційне навчання, дисципліна «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», дисципліна «Латинська мова». 

На даному етапі інтерактивний освітній простір Центру дистанційних технологій 
навчання НФаУ умовно поділяється на дві складові: дистанційну підтримку самостійної роботи 
студентів та дистанційні курси для студентів-фармацевтів з усіх дисциплін (на платформі 
Moodle), розроблені відповідно до вимог для ліцензування таких курсів в Україні. Викладачами 
кафедри українознавства та латинської мови НФаУ створено обидва варіанти ресурсів. 

Дистанційна підтримка самостійної роботи студентів із дисципліни «Українська мова 
(за професійним спрямуванням)» складається з трьох блоків. Зокрема студентам 
запропоновано: теоретичний блок (гіпертекстовий варіант підручника «Фахова мова 
фармацевта» (автори – Є.І. Світлична, А.А. Берестова, О.О. Тєлєжкіна)); практичний блок 
(вправи; тести); питання для самоконтролю (усі матеріали розроблені викладачами 
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кафедри), а також довідковий блок (російсько-український термінологічний словник; 
російсько-український словник мовних зворотів (сфера ділового спілкування); приклад 
модульної контрольної роботи; література). До зазначених елементів курсу додається 
форум, де викладач може залишити повідомлення, а студенти свої запитання. Перевірка 
здійснюється off-lіne, текст із коментарями надсилається студенту. Отримані позитивні оцінки 
(бали) додаються до поточних балів змістового модуля, у такий самий спосіб, за умови згоди 
студента, може відбуватися й відпрацювання пропущених занять. Із оцінкою та перевіреним 
варіантом роботи студент може ознайомитися в електронному журналі.  

Особливість дистанційного курсу (далі – ДК) з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» полягає в тому, що ДК призначений для самостійного 
вивчення студентами (слухачами) усього навчального матеріалу (під керівництвом 
викладача-тьютора). Метою цього курсу є формування у студентів-фармацевтів високого 
рівня комунікативної культури у сфері професійного спілкування в його усній і писемній 
формах; практичне оволодіння основами офіційно-ділового та наукового стилів української 
мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні; а також 
підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної 
компетентності. Програма ДК розрахована на 18 тижнів. Заняття охоплюють основну 
проблематику курсу й поділені на три змістові модулі по 6 занять. Кожний змістовий модуль 
містить контрольний блок. Курс завершується екзаменом. Структура заняття складається з 
теоретичної частини (інформаційні матеріали), практичного блоку, який містить питання для 
самоконтролю, завдання для самостійної роботи, завдання для тестового контролю; 
обговорення навчальних тем, тобто форум або чат; опитування/анкетування (моніторинг 
досягнень студентів). Серед способів структурування навчального матеріалу використано 
таблиці, схеми, списки, що забезпечує наочність та краще засвоєння інформації. Також до 
структури деяких занять вміщено додаткові матеріали: посилання на інформацію з Інтернету, 
мультимедійні презентації тем. Практична робота передбачає виконання письмових завдань 
(вправи, переклад, редагування фахових текстів, складання та редагування документів). 
Застосовується тестування з кожної теми заняття, а для оцінки рівня знань, набутих 
протягом вивчення змістового модуля, застосовується підсумкове тестування. В окремий 
ресурс виділено матеріали, що багаторазово використовуватимуться студентами при 
вивченні ДК, наприклад: глосарії для перекладу фахових текстів та роботи з текстами 
офіційно-ділового стилю, список рекомендованої літератури, а також форуми. 

Дистанційна підтримка самостійної роботи з дисципліни «Латинська мова» надає 
студентам можливість відпрацювати пропущені практичні заняття або покращити свій 
результат. Основним видом роботи є тестування з основних тем курсу. Крім того студент має 
можливість надіслати через систему сайту виконане завдання чи реферат. При підготовці до 
виконання завдань можна використовувати матеріали сайту: гіпертекстовий підручник 
«Латинська мова» (автори – Є.І. Світлична, І.О. Толок), окремі теоретичні блоки до кожної 
теми, українсько-латинський та латинсько-український словники, алфавітний покажчик 
ботанічних назв, мультимедійні презентації, аудіофайли при опрацюванні фонетики. По 
закінченні курсу студент має можливість підготуватись до модульного контролю на кафедрі 
за зразками завдань, що представлені на сайті. 

Можливості роботи у дистанційному курсі з латинської мови є ширшими. Тут велика 
увага приділяється аспекту інтерактивності, адже студент і викладач зустрічаються на кафедрі 
лише для проведення підсумкового контролю. При проходженні курсу можна використовувати 
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різноманітні можливості для спілкування: форуми, чати, скайп-конференції. Крім опрацювання 
теоретичного матеріалу та виконання традиційних завдань (тести, переклад термінів, аналіз 
фармакологічних назв, робота з рецептурою тощо), студент також може проявити свій творчий 
підхід, працюючи із зовнішніми ресурсами курсу, додаючи такі ресурси самостійно, створюючи 
теми для обговорень на форумі, допомагаючи колегам у проходженні курсу. ДК «Латинська 
мова було створено протягом 2012-2013 років, у липні 2014 року курс апробовано при роботі зі 
студентами заочного відділення з Республіки Польща. 

Отже, основною формою навчально-пізнавальної діяльності студентів під час 
дистанційного навчання та використання елементів дистанційного навчання для підтримки 
позааудиторної роботи з використанням платформи Moodle є самостійна робота з 
навчально-методичними матеріалами. Головними вимогами до ДК повинні стати логічність, 
чітка структура курсу, вичерпна інформативність, доступність матеріалу, адекватність вимог 
до дистанційного студента, системний контроль над процесом навчання з боку викладача, а 
також забезпечення постійного контакту викладача зі студентами та взаємодії студентів між 
собою. 

 
 

УДК 004.9.615.12 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ELMA В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Федосеева А.А., Пенкин Ю.М. 
Национальний фармацевтический университет 

 
Ключевые слова: система электронного документооборота (СЭД), стандарты СЭД, 

программное обеспечение (ПО), фармацевтическая специальность. 

На настоящее время на Украине на многих предприятиях фармацевтической отрасли 
используются СЭД. СЭД позволяет оптимизировать процесс управления предприятием, 
увеличить эффективность использования рабочего времени, снизить количество ошибок и 
обеспечить безопасность в работе с документами. Поэтому при подготовке студентов 
фармацевтических специальностей возникла необходимость предоставить им основные 
практические навыки работы с СЭД. 

Целью данной работы является разработка комплекса практических заданий для 
студентов специальности «Фармация», посвященных работе с СЭД на примере системы 
ELMA [1]. Данная система была выбрана благодаря: удобному и понятному интерфейсу; 
реализации клиент-серверного подхода к организации документооборота; использованию 
плагинов для работы с другим прикладным ПО; интеграции с системой «1С:Предприятие»; 
модулю «ЕСМ+», который позволяет соединять функции ВРМ-системы и классической СЭД; 
возможности организации движения документов (документооборот) по маршрутам 
различной сложности. 

Существует ряд ключевых требований к СЭД, представленных на рисунке 1. 

21 



 
 

Рис. 1. Ключевые требования к СЭД 
 
Эти требования закреплены в стандартах DoD 5015.2 [2], MoReq [3], ISO 15489 [4] 

PROS99/007 [5] и др. На Украине в настоящее время нет отраслевого стандарта, который 
регулирует работу СЭД на фармацевтическом предприятии и был бы гармонизирован с 
требованиями GMP и GAMP. 

Основные этапы выполнения практических заданий связаны с тем, что студенты 
должны познакомиться с такими функциями СЭД ELMA, как: ввод, регистрация и 
прикрепление документов (рис. 2); использование функции «версионность документа», что 
позволяет избежать путаницы и повторного создания нескольких экземпляров карточки 
одного документа (рис. 3); создание графической модели определения маршрута документа 
(рис. 4); ввод в СЭД существующих в бумажном виде документов с помощью приложения 
ELMA-Агент; разработка внутренних документов (служебные записки, приказы, 
распоряжения, листы ознакомления) и управление договорами; поиск по атрибутам 
регистрационной карточки документов. 

Вывод. Комплекс практических заданий по работе с СЭД ELMA внедрен в учебный 
процесс кафедры фармакоинформатики в виде методических рекомендаций для студентов 
фармацевтических специальностей, что позволяет использовать их в аудиторной и 
самостоятельной работе студентов. 

 
Рис. 2. «Создание нового документа Рис. 3. Функция «версионность документа» 
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Рис. 4. Графическая модель определения маршрута документа 
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Ключові слова: побічні реакції лікарських препаратів, дистанційна післядипломна 

освіта, провізори-інтерни. 

За останні роки в літературі з'являється все більше повідомлень про несприятливі 
наслідки застосування лікарських засобів, що пов'язано як з появою все більш активних 
препаратів, так і з нераціональним їх використанням. Крім того, ряд побічних ефектів 
виявляється лише при тривалому клінічному вивченні лікарських засобів. У теперішній час 
актуальним є впровадження вивчення провізорами-інтернами побічних реакцій лікарських 
засобів дистанційно, особливо при використанні самостійної роботи. В процесі практичної 
роботи провізори-інтерни аналізують і зіставляють теоретичні знання, отримані з даної теми 
в період вузівсь¬кої підготовки по фармакології, фармакотерапії та клінічній фармації з 
практичним аналізом побічних ефектів препаратів, що вивчаються. При цьому особливу 
увагу необхідно звернути на зв'язок виявлених побічних ефектів з клінічним статусом 
пацієнтів, дозою, способом введення, особливостями фармакодинаміки препарату, що 
вивчається. При дистанційній підготовці з використанням представлених матеріалів з даної 
теми на конкретних історіях хвороби аналізуються принципи корекції побічних ефектів 
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лікарських засобів. Таким чином, проблема побічних реакцій дуже важлива для провізорів-
інтернів, в першу чергу, у зв'язку з появою великої кількості нових сучасних лікарських 
засобів. По-друге, провізор-інтерн повинен проводиш фармацевтичну опіку для ефективного 
та безпечного застосування препаратів. Особливою умовою є взаємозв'язок між 
ускладненнями фармакотерапії та клінічним статусом хворих, фармакокінетичними та 
фармакодинамічними властивостями лікарських засобів. 

 
 

УДК 378. 14 
ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ГРУПІ 

Краснов В.В., Жирок М.М. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 

 
Ключові слова: дистанційна комунікація, групове навчання. 

Вступ. Багатий досвід організації освіти показує, що групові технології навчання 
дають значно більший ефект щодо засвоєння знань, ніж традиційне індивідуальне або 
навчання, яке проходить у формі змагання. В даному випадку спрацьовує кооперативний 
(синергетичний) ефект, який забезпечує: підвищення академічної успішності (в середньому 
на 20%), розвиток навичок соціальної і взаємопідтримки, здатності критично мислити; 
прагнення слухачів до співробітництва та конструктивної соціалізації; особистісне зростання. 

Специфікою дистанційної освіти (ДО) є те, що більшість технологій навчання 
орієнтовані на індивідуальний підхід. Телеконференції, чати, вір-ту¬аль¬ні кімнати, вебінари 
змінюють традиційний формат спілкування і переводять його у віртуальний режим. Крім того, 
при ДО майже на 50% збільшується частка самостійної роботи слухачів (у порівнянні з 
аудиторною). При цьому ускладнюється діяльність викладача з супроводу навчального 
процесу. Як результат, суб’єктивне сприйняття групи не відбувається її учасниками і не 
реалізується механізм синергії при досягненні групового результату. 

Таким чином, виникає питання про можливість використання кооперативних 
технологій навчання в ДО, яка більш орієнтована на самоосвіту. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та розробити складові методики 
підготовки фахівців до результативної дистанційної комунікації й формування у них 
компетенції командної взаємодії. 

Основна частина. В рамках наукової роботи було припущено (гіпотеза дослідження), 
що навчання слухачів навичкам групової роботи, створення мотивації кооперативної 
взаємодії при вирішенні навчальних завдань створить умови для групової роботи слухачів в 
період дистанційного навчання та самостійної роботи. 

В рамках досліджень слухачі проходили такі етапи: 1) формування у слухачів 
мотивації та навичок результативної комунікації в групі; 2) навчання використанню 
інструментарію, методології та методик дистанційної взаємодії для вирішення навчальних 
завдань; 3) реальна дистанційна робота під наглядом викладача; 4) самостійна дистанційна 
взаємодія. 

Результативність запропонованої методології визначалась такими критеріями:  
1) добровільний вибір слухачами інформаційних технологій, що забез¬печують групову 
взаємодію; 2) збільшення часу групової дистанційної взаємодії в порівнянні з часом 
індивідуальної роботи при самостійній підготовці; 3) підвищення результативності навчання 
(за даними тестування); 4) дистанційна взаємодія групи в задачах, не пов'язаних з 
навчальним планом. 
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В результаті досліджень показано зростання успішності в групі слухачів (на 25-30%), 
які використовували групові технології навчання. В 45% випадків слухачі самі віддавали 
перевагу використанню засобів комунікації при вирішенні освітніх завдань (при 5-10% у 
контрольній групі). Співвідношення самостійної та групової віртуальної роботи склало  
30/70 %, порівняно з контрольною групою (80/20 %). Для вирішення навчальних завдань, не 
пов'язаних з навчальним планом слухачі стали частіше вдаватися до групової взаємодії  
(на 30%). 

Висновок. Попереднє забезпечення взаємодії групи слухачів в аудиторному форматі, 
навчання їх комунікативним навичкам і злагодженості в роботі, умінню прийняття спільних 
рішень робить результативність їх подальшої віртуальної взаємодії достовірно вище. 

Література 
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УДК 331.36:004.7 
АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Прилипко Н.А., Ольхова І.В., Унгурян Л.М., Бєляєва О.І., Біліченко В.С. 
Одеський національний медичний університет 

 
Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційні технології. 

Дистанційне (дистантне) навчання визначається як форма організації навчального 
процесу на відстані, при відсутності безпосереднього контакту з викладачем. Дана форма 
організації навчального процесу передбачає самостійне засвоєння навчальних курсів 
відповідно до спеціально розроблених програм і планів, виконання контрольних завдань, що 
перевіряються викладачем, і очну здачу в навчальному закладі встановлених іспитів. 

На сучасному етапі розвитку суспільства у теорії та практиці все більше 
розглядається дистанційне навчання, розроблене за допомогою комп'ютерних 
телекомунікаційних мереж. При такій формі навчання технологічною основою стають 
розвинуті інформаційні технології, що дозволяють оперативну передачу різноманітної 
інформації на будь-які відстані в найкоротші терміни.  

Позитивними аспектами дистанційного навчання є: гнучкий розподіл часу, можливість 
навчання без відриву від виробництва, менша вартість навчання, підвищення доступу до 
різноманітних новітніх інформаційних джерел та баз даних доказової медицини, можливість 
постійного редагування та оновлення інформації, можливість виступів та обговорень 
професійної інформації на спеціалізованих чатах і телеконференціях. 

Для подолання складності дистанційної форми навчання необхідно підвищувати 
комп’ютерну грамотність медичних і фармацевтичних фахівців та збільшення 
комп’ютеризації відповідних закладів. 

Таким чином, дистанційне навчання набуває все більшого поширення у зв'язку з 
демократизацією, інтернаціоналізацією та глобалізацією освіти. Воно є перспективною 
формою післядипломної освіти, що впливає на якість підготовки (самопідготовки) 
кваліфікованих спеціалістів медицини і фармації. 
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УДК 371.333: 615.1.:620.2 
ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 

ТОВАРОЗНАВСТВА 
Равлів Ю.А., Грошовий Т.А., Тригубчак О.В. 

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 
 
Ключові слова: дистанційне навчання, медсестри-бакалаври, медсестри-магістри. 

На кафедрі управління та економіки фармації з технологією ліків ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 
дистанційне навчання здійснюється для медсестер за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
«бакалавр» і «магістр». Для забезпечення дистанційної освіти у інституті медсестринства 
створено центр дистанційної форми навчання. Завдяки  придбаному спеціальньому 
програмному забезпеченню створено сайт (http://dl.tdmu.edu.ua), де студенти мають змогу 
отримувати вичерпні знання з даного предмету. На Web-сторінці студенти можуть 
ознайомитись з робочою прогамою, лекціями, мультимедійними лекціями, підготовками до 
заняття та лекцій, а також з методичними вказівками. До кожного заняття  в систему Moodle 
завантажено тести, які дають змогу оцінити знання студента після вивчення та опрацювання 
навчального матеріалу. Навчання студентів здійснюється на 3-ох мовах: українською, 
російською та англійською мовами. Студенти день перед початком вивчення курсу 
отримують лист в якому зазначена інформація, де можна знайти всю необхідну інформацію 
для вивчення курсу медичного та фармацевтичного товарознавства. Якщо студент не може 
знайти необхідну інформацію чи матеріал до заняття викладач допомагає розібратись в 
навчальному матеріалі і знайти вчасно доступ для отримання знань, щоб отримати 
позитивну оцінку з предмету. Кожного дня в період практичних занять студенти на свою 
поштову скриньку отримують листи з запитаннями до заняття, на  які вони повинні вчасно 
надіслати вичерпну відповідь. В кінці лекцій на передостанньому слайді розміщено 
запитання до лекції для здійснення контролю та кращого засвоєння лекційного матеріалу. 
Підготовки до практичних занять для студентів включаю великий обсяг малюнків, таблиць 
для більш кращого і повного засвоєння матеріалу. Відповіді на питання до лекцій та 
практичних занять студенти надсилають на поштову скриньку викладача, яка створена на 
Web-порталі університету. Лише після перевірки електронного журналу тестування студентів 
та опрацювання листів викладач здійснює оцінювання знань студента. Після закінчення 
курсу студент має ще додатково час протягом 10 днів, щоб надіслати відповіді на контрольні 
запитання для отримання оцінки з даного предмету. З медичного та фармацевтичного 
товарознавства  медсестри-бакалаври отримують знання протягом 5-ти практичних занять, а 
для студентів медсестрів-магістрів виділено 14-ть практичних занять з курсу медичного та 
фармацевтичного товарознавства. 

Викладачі, які залучені до викладання за допомогою дистанційних програм записали 
мультимедійний курс лекцій та отримали свідоцтво про реєстрацію авторського права на 
твір. 

На теперішній час дистанційна навчання має значний ряд переваг над іншими 
формами завдяки своїй доступності, високій інформативності. Навчання on-line - це нова 
форма отримання освіти, яка забезпечує економне витрачання коштів та дозволяє навчатись 
працівникам, які поєднують роботу з навчанням. Перебуваючи в будь-якому кінці світу  
відпадає необхідність щодня відвідувати навчальний заклад, що має ряд переваг для жінок, 
які перебувають в декретній відпустці та особливо для людей з обмеженими можливостями 
пересування. 
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Дистанційна освіта дозволяє підвищувати кваліфікаційний рівень медсестрів та 
залучати до навчання іноземних громадян, що в свою чергу дає можливість підвищувати 
студентам свій кваліфікаційний рівень з підвищенням заробітної плати. 

 
 

УДК 615.15: 37.018.4 
З ДОСВІДУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
Галій Л.В., Яценко Н.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційний курс, фармацевтична освіта. 

Постановка проблеми. Сучасна суспільно-політична та економічна ситуація в Україні 
значно підвищила актуальність дистанційної освіти, яка, для окремих регіонів нашої 
держави, із перспективної форми перетворилася практично у єдино можливу. Отже, саме 
реалії сьогодення вимагають якнайбільш широкого використання дистанційних технологій у 
навчальному процесі університетів. 

Метою роботи є узагальнення набутого досвіду дистанційного навчання іноземних 
студентів у Національному фармацевтичному університеті та розробка рекомендацій, що 
сприяють удосконаленню та покращенню якості дистанційної освіти. 

Результати та обговорення. В силу зазначених вище обставин уперше літню 
екзаменаційну сесію 2013/2014 н.р. для студентів заочної форми навчання із Польщі було 
проведено очно-дистанційно. Це стало можливим завдяки завчасно проведеному 
підвищенню кваліфікації викладачів Національного фармацевтичного університету та 
наявності дистанційних курсів усіх дисциплін 1 року навчання спеціальності «Фармація», 
розробку яких було розпочато у 2012 році.  

До того ж, для організації навчального процесу польських студентів були опрацьовані 
наступні питання:  

1) розроблено навчальний план відповідного напряму підготовки з використанням 
технологій дистанційного навчання;  

2) визначено перелік навчальних дисциплін, за якими має відбуватись дистанційне 
навчання;  

3) визначено перелік дисциплін, практичних та лабораторних робіт, які не 
допускається проводити у дистанційній формі;  

4) розроблено графік навчального процесу, у якому зазначено форму проведення 
занять (дистанційно або очно);  

5) організовано проведення лекційних занять в on-line режимі з використанням 
вебінарної платформи Gotomeeting;  

6) організовано проведення семінарів, практичних занять та підготовку до 
лабораторних занять на основі навчально-методичних матеріалів, розміщених у 
дистанційних курсах платформи Moodle;  

7) організовано проведення очних лабораторних занять та підсумкового модульного 
контролю з усіх дисциплін на базі Рівненського медичного коледжу (польські студенти-
заочники, погодилися прибути в Україну у м. Рівне). 

Узагальнюючи отриманий нами досвід роботи, можна зазначити наступне. Лише 
певна кількість студентів (до двадцяти відсотків) виявила високу активність у роботі з 
дистанційними курсами. Тобто вони своєчасно, а інколи і завчасно, виконували завдання, 
обговорювали проблемні питання у форумах, чатах, ініціювали Skype-консультації з 
викладачами. 
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Особливою популярністю у студентів користувалися матеріали, які були подані у 
вигляді відео та аудіо-фрагментів.  

Вельми продуктивною виявилася можливість постійного зворотного зв’язку у 
дистанційних курсах. Так, наприклад, перевірка викладачем робіт, надісланих студентами 
протягом планового заняття, з наданням кожному з них роз’яснень щодо виявлених помилок 
та можливістю швидкого їх виправлення, безумовно, сприяла підвищенню якості засвоєння 
матеріалу, та як наслідок – зростанню мотивації до навчання через негайне удосконалення 
виконаної роботи.  

Крім того, спостерігаючи за статистикою відвідувань викладених у дистанційному курсі 
матеріалів, було помічено, що і після завершення сесії студенти часто переглядали вивчені 
матеріали, що може свідчити як про актуальність наданих матеріалів, так і про високу 
вмотивованість самих студентів. 

Ще частина студентів (близько тридцяти відсотків) виявила середню активність у 
роботі. Їхня навчальна тактика передбачала вивчення матеріалів вже проведених 
одногрупниками форумів та обговорених з викладачами проблемних питань. Але вони також 
своєчасно виконували навчальний план. 

Більшість студентів було необхідно постійно вмотивовувати та контролювати. Вони із 
запізненням виконували завдання, практично уникали роботи у форумах, не виявляли 
зацікавленості у роботі з дистанційними курсами.  

Слід також відзначити, що технічних проблем при роботі з дистанційними курсами 
протягом усього періоду навчання на спостерігалось. 

На нашу думку, перспективним, але потребуючим подальшої апробації є складання 
графіку навчального процесу, який характеризується послідовним вивченням окремих 
дисциплін на протязі чітко обмеженого строку, наприклад, на вивчення дисципліни 
«Інформаційні технології у фармації» виділяється 1, 2, та 3 навчальні тижні, на вивчення 
дисципліни «Основи екології» – 3 та 4 тижні тощо. 

Висновок. Дистанційна освіта є дійсно затребуваною  сучасним суспільством. 
Набутий викладачами НФаУ досвід роботи з дистанційними студентами показав проблемні 
питання ї шляхи удосконалення цієї форми навчання. Перш за все, це необхідність 
якнайбільш повної візуалізації дистанційних курсів, тобто підвищення якості навчально-
методичних матеріалів. По-друге, нові високі вимоги до професійної майстерності 
викладачів, спрямування їх роботи на підтримку зацікавленості до вивчення предмету та 
організацію спільної навчальної діяльності студентів. 
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Особливості формування особистості в сучасних умовах вже не можна уявити без 
втручання в даний процес засобів соціального спілкування. Загальнодоступність 
стаціонарного, а особливо мобільного інтернету через мобільні засоби зв’язку в значній мірі 
розширили можливості швидкого, оперативного доступу до будь-якої інформації. Обмін 
інформацією між людьми не обмежується рамками звичного побутового спілкування. Тому 
досить обґрунтованим є збільшення числа користувачів соціальних мереж, таких як 
«Одноклассники», «Facebook» та «ВКонтакте». Не використання ресурсів інтернету в даних 
умовах з метою обміну інформацією зі студентами було б великою помилкою. Нами була 
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вивчена можливість залучення ресурсу соціальної групи «ВКонтакте» для оперативного 
обміну інформацією зі студентами Запорізького державного медичного університету, які 
вивчають дисципліну «Біологічна хімія» на кафедрі біохімії та лабораторної діагностики 
ЗДМУ. Для цього була створена група «Кафедра биохимии и лаб. диагностики ЗГМУ» в 
соціальній мережі «ВКонтакте», яка на сьогоднішній день нараховуює більш ніж п’ятсот 
учасників. Дана група використовується співробітниками нашої кафедри для інформування 
студентів ЗДМУ про строки проведення відробок, підсумкових занять, а також для 
завантаження матеріалів до складання тестових модульних контролів та ліцензійного іспиту 
«Крок-1».  

Наш досвід online спілкування зі студентами невеликий і на даному етапі його досить 
складно аналізувати та робити якісь попередні висновки. Проте ми впевнені в розвитку 
соціальної групи кафедри біохімії та лабораторної діагностики та сподіваємося, що дана 
робота буде позитивно оцінюватися студентами. 

 
 

УДК 378.4:61 
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Ключевые слова: электронные издания, переводчик, браузер. 

Использование учебно-методической литературы является необходимым условием 
для успешного освоения учебных дисциплин. Именно из рекомендуемых вузовскими 
преподавателями учебников и методических пособий студенты высшей школы получают 
основную информацию по своей специальности. Количество издаваемой в стране учебной 
литературы для высшего профессионального образования растет быстрыми темпами, 
однако, для ряда дисциплин, таких как, например, информационные технологии, это не 
является достаточным. Так за 1-2 года содержание учебных пособий может меняться на 
треть. Поэтому печатные издания методической литературы не всегда целесообразны в 
использовании. Альтернативой им являются электронные издания, которые могут 
корректироваться непрерывно в соответствии с современными требованиями развития 
данного научного направления. 

Обеспечение учебной дисциплины методической литературой становится еще более 
трудоемкой задачей для преподавателя, когда дисциплина читается разным потокам 
студентов параллельно на нескольких языках, например: украинском, русском и английском. 
Поэтому все более актуальным становится применение в учебном процессе систем 
автоперевода методических материалов. 

Также с помощью электронных изданий может быть обеспечена возможность 
изучения учебного материала на родном языке студента, что существенно повышает 
степень восприятия новой информации и в целом качество обучения. Хотя знание русского 
языка иностранными студентами (обучающимся на русском языке) является необходимым, 
уровень этого знания часто оказывается недостаточным для полноценного усвоения 
изучаемого материала. Поэтому остается актуальной проблема предоставления учащимся 
методической литературы на родном языке, которых насчитывается десятки, принимая во 
внимание не только студентов стран СНГ, но и учащихся из стран Азии и Африки. 

Целью сообщения является характеристика преимуществ мультиязыкового 
использования электронных учебных изданий в учебном процессе. Оказывается удобным 
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использование переводчиков, встроенных в интернет браузеры, способных переводить 
текстовые сообщения на многие языки народов мира. Стоит отметить, что лингвистические 
возможности пакетных переводчиков нельзя назвать достаточно хорошими. Но для ряда 
технических дисциплин, в том числе и информатики, где существуют устоявшиеся термины 
и определения наряду с простой структурой предложений, они обеспечивают перевод 
приемлемого качества. Такой возможностью пакетного (или постраничного) перевода 
обладает ряд браузеров, например: Google Chrome, Firefox, Opera и др. При этом перевод в 
этих браузерах осуществляется путем активации только одной функциональной операции 
для данных, полученных по интернет-каналу. Для апробации подхода было использовано 
электронное издание методических рекомендаций по дисциплине «Медицинская 
информатика», которое размещено на сайте кафедры фармакоинформатики. Оно 
предлагалось студентам второго курса иностранного факультета в качестве пособия при 
выполнении практических заданий на компьютере. Студенты имели возможность изучать 
рекомендации как на языке оригинала (русский), так и на любом другом удобном для них 
языке. Были отобраны четыре группы студентов из стран Северной Африки (Марокко, Алжир 
и др.), где государственным языком является французский. В двух группах методические 
рекомендации предлагались на русском языке, а в двух других – по желанию: на русском 
или (с помощью встроенного переводчика браузера) на французском. 

Выводы. Применение предложенного подхода показало, что студенты, которые 
использовали перевод методических рекомендаций на родной язык, быстрее (в среднем на 
треть) выполняли задания на компьютере и лучше усваивали новый материал. Это дает 
основания для широкого внедрения такой методики в учебный процесс вузов, ведущих 
обучение иностранных студентов. 
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кваліфікації. 

Знання основних засад фармакокінетики, вміння використовувати їх практично 
набувають особливої цінності в тих випадках, коли незрозумілі причини неефективності 
лікування або поганої переносимості хворим лікарського препарату, а також в лікуванні 
хворих, що страждають від захворювання печінки та нирок, за одночасного застосування 
декількох лікарських засобів. У зв'язку з цим дистанційне навчання має велике значення у 
підготовці провізорів-курсантів на етапі післядиплом¬ної освіти. При цьому загальні засади  
полягають в аналізі результатів прове¬дення раціональної фармакотерапії на основі 
вивчення фармакокінетичних параметрів для їхнього подальшого застосування при 
вирішенні питань клінічної фармакології. Контроль готовності провізорів-інтернів до 
засвоєння вмінь поточного заняття проводиться у звичайній формі з використанням 
теоретичних питань, ситуаційних задач, які повинні охоплювати клінічні ситуації, що 
забез¬печує вихідний рівень знань з теми, що вивчається. Таким чином, вивчення 
провізорами-курсантами засад аналізу фармакокінетики лікарських засобів необхідне для 
використання чи вирішення питань проведення раціональної та безпечної фармакотерапії. 
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Зокрема, звертається увага на цільові види діяльності провізорів-курсантів, контроль їх до 
засвоєння поточного заняття, а також формування вміння самостійно користуватися 
основними фармакокінетичними характеристиками лікарських засобів та використовувати 
результати проведених досліджень задля корекції режиму дозування. 
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Сучасні інформаційні технології все більше входять в наше життя та допомагають 
економити час, як в побуті, так і на роботі. Не обходить стороною модернізація і освітній 
процес. 

Метою роботи було відображення переваг та актуальності використання сучасних 
інформаційних технологій в післядипломному навчанні провізорів-інтернів та провізорів-
курсантів з використанням дистанційної форми навчання. 

Сучасні технології дозволяють спеціалісту вдосконалювати свої професійні знання, не 
відриваючись від своєї основної роботи, використовуючи свій вільний час для цього в 
домашніх умовах без необхідності приїзду до навчального закладу на тривалий час. 
Навчальний заклад має можливість надати провізорам-інтернам та провізорам-курсантам 
методичні та навчальні матеріали через мережу інтернет будь-яким способом (вільний 
доступ на офіційному сайті закладу, доступ через введення паролю користувача або 
електронною поштою). Також викладачі можуть  надавати відео чи аудіо записи лекцій, 
можуть проводити дистанційні консультації чи вебінари. Треба відмітити, що використання 
вищим навчальним закладом спеціальних програм для дистанційної освіти (Мoodle® чи 
подібні) дозволяють проводити дистанційний контроль засвоєння знань курсантів у вигляді 
тестів, ситуаційних задач або підготовки докладів чи рефератів. 

Звертаючи увагу на вище перелічене, треба відмітити економію коштів, як 
спеціалістів, які можуть не відриватися від роботи, так і економію коштів вищого навчального 
закладу на навчання курсантів через скорочення аудиторних годин викладачів. 
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Сучасні тенденції розвитку суспільства призводять до стрімких змін у інформаційному 
середовищі, що вимагає від освітньої системи оновлення методів роботи та впровадження 
новітніх технологій навчання. Саме на цьому підґрунті набуває поширення концепція 
медіаосвіти, що розглядається як процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі 
засобів масової комунікації. Сукупність необхідних умов та форм навчання, побудованих на 
основі сучасних технологій, що забезпечують супровід пізнавальної діяльності та доступ до 
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інформаційних і медійних ресурсів, утворює медіаосвітній простір. Актуальним лишається 
питання інтеграції кафедр медичних ВНЗ до глобального медіаосвітнього простору. Його 
розв’язання потребує, перш за все, набуття викладачами нових навичок, підготовки 
(адаптації) навчального контенту, технічного забезпечення та фахової підтримки. Виходячи з 
того, що ключовим структурним елементом медіаосвітнього простору є електронні освітні 
ресурси, першочерговим завданням, на наш погляд, має стати створення кафедральних 
Internet-сайтів. Це має полегшити зберігання, оновлення та передачу всім суб’єктам 
освітнього процесу навчально-методичного матеріалу. Важливим є доступ через 
кафедральний Internet-ресурс до автоматизованих систем навчання та здійснення 
комп’ютерної діагностики навчальних досягнень, наприклад, шляхом тестування. Слід 
передбачити наявність тематичних посилань на інші web-джерела, а також забезпечити 
можливість інтерактивної взаємодії викладачів кафедри зі студентами як передумову 
впровадження технологій дистанційного навчання. 

Таким чином, створення кафедрами медичних ВНЗ власних Internet-ресурсів є 
засобом інтеграції до сучасного медіаосвітнього простору, що забезпечує підвищення 
ефективності та якості навчального процесу. 
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дистанційна форма навчання. 

Ключовим елементом реалізації моделі відкритої освіти стають дистанційні технології 
навчання. Сучасна дистанційна освіта являє собою специфічну педагогічну систему надання 
освітніх послуг широким верствам населення за допомогою спе¬ціалізованого віртуального 
середовища, яке засновано на використанні інформаційно-комунікаційних засобів. 

На базі факультету післядипломної освіти Запорізького державного медичного 
університету (ЗДМУ) впроваджено очно-дистанційну форму навчання провізорів-інтернів 
спеціальності «Загальна фармація». Дисципліна «Фармацевтичний аналіз лікарських 
засобів» («ФА ЛЗ») є однією з професійно-орієнтованих у фаховій підготовці провізора-
інтерна. При цьому викладання «ФА ЛЗ» здійснюється відповідно до Положення про 
дистанційне навчання у ЗДМУ та розробленої Робочої програми зазначеної дисципліни. 
Навчальний час, відведений для вивчення «ФА ЛЗ», розподілено на очні години та роботу в 
on-line-, а також off-line-режимах. Така організація навчального процесу спрямована на 
формування у провізорів-інтернів знань та вмінь із забезпечення та контролю якості 
лікарських засобів. Це, в свою чергу, має стати запорукою зростання рівня професійної 
готовності інтернів до подальшої самостійної трудової діяльності у фармацевтичній галузі. 
Підвищення ефективності викладання дисципліни «ФА ЛЗ» провізорам-інтернам очно-
дистанційної форми навчання передбачає удосконалення навчально-методичного 
забезпечення, підготовку викладачів до надання освітніх послуг на відстані, наявність 
належної технічної бази, а також постійний моніторинг результатів навчання. 
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В зв'язку з глобальною інформатизацією і входженням української вищої школи в 
міжнародний освітній простір з'являються нові задачі і проблеми їх реалізації в сфері вищої 
медичної освіти. Однією з основних сучасних технологій в підготовці медичних кадрів, нарівні 
з віддаленим консультуванням (телекомунікаційна медицина) або дистанційним 
маніпулюванням, стала дистанційна освіта [1, 2]. 

Метою застосування дистанційних освітніх технологій є забезпечення доступності 
освіти та підвищення її якості: надання респондентам можливості освоєння освітніх програм 
безпосередньо за місцем їх проживання або ж тимчасового перебування. 

Безперечно, дистанційне навчання відкриває великі можливості для всіх бажаючих 
підвищити професійну кваліфікацію без відриву від основного місця роботи. Враховуючи 
індивідуальні здібності, потреби, темперамент і зайнятість респондента, навчання може 
проводитися у швидкому або ж повільному темпі. Все це робить дистанційне навчання 
привабливим і затребуваним в сучасному суспільстві [3, 4]. В той же час, відношення до 
дистанційного навчання в медицині не можна назвати однозначним. 

З одного боку, дистанційне навчання є дуже актуальним на сучасному етапі і має 
помітні переваги перед класичним методом викладання в процесі отримання знань. 

По-перше, дистанційна освіта робить гарантоване і якісне навчання доступним для 
широкого загалу. При цьому вона дозволяє скоротити час навчання завдяки швидкості 
комунікації викладача і слухача, а також завдяки можливості використання майже усіх форм 
навчання (у тому числі самостійної роботи в електронній бібліотеці) через комп'ютер [5]. 

По-друге, студенти медичних вузів в процесі дистанційного навчання набувають 
усебічних технологічних знань, необхідних в майбутній практиці: сьогоднішня дистанційна 
технологія дозволяє проектувати і створювати інформаційні інструменти, які зможуть 
полегшити ці труднощі при підготовці будь-якої дисципліни [6]. 

По-третє, дистанційна освіта дає можливість навчання за місцем проживання. Це 
дозволяє розширити коло лікарів, що навчаються, особливо з сільської місцевості, де 
недолік кадрів не дозволяє на тривалий час виїжджати на навчання з відривом від роботи. 

І, нарешті, дистанційна освіта дозволяє отримати безпосередній контакт з відомими 
вітчизняними і зарубіжними фахівцями (телемедицина, відеоконференції, телефонні 
консультації, on-line навчання тощо). 

В той же час, існують певні труднощі, які необхідно враховувати при введенні 
дистанційної форми в процес навчання. Насамперед, це проблеми технічного характеру: 

- дистанційне навчання вимагає значних кваліфікованих трудовитрат для розробки і 
виробництва програм, що гарантують високу якість навчання; 

- реалізація сучасних методів дистанційного навчання, що вимагають постійного 
контакту з викладачем, ставить обов'язковою умовою для учасників наявність комп'ютерного 
забезпечення і виходу в Інтернет. При цьому до 20% слухачів, що навчаються, не мають 
технічних можливостей для його реалізації. Крім того, лише один з 10 лікарів уміє працювати 
в Інтернеті, а користуватися комп'ютером може один з 7 лікарів [7]; 

- значно зростає навантаження на викладача, який повинен не лише підготувати 
великий об'єм учбових матеріалів, але й бути постійною контактною особою для невеликої 
групи слухачів впродовж певного часу. 
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Інша проблема, яка вважається чи не найголовнішою, є забезпечення контролю 
клінічного досвіду, Зокрема, дистанційна освіта не дозволяє опанувати мануальні навички. 
При дистанційному навчанні важко забезпечити розвиток клінічних умінь без інтегрованого 
навчання «обличчям до обличчя», «з рук в руки». Без сумніву, навчання лікаря практичним 
навичкам вимагає традиційного очного контакту з викладачами, але вся теоретична 
підготовка і вправи в ухваленні рішень можуть проходити в дистанційній формі. 

Впровадження дистанційної форми навчання в практику вищої професійної освіти 
забезпечить формування автономності респондентів, оскільки її розвиток тісно пов'язаний з 
необхідністю виявлення пізнавальної активності, самостійності, ініціативності, 
відповідальності, свободи вибору, навичок самоконтролю, мотивації та оволодіння новими 
знаннями. Таким чином,  дистанційна форма навчання дозволяє реалізувати два основних 
принципи сучасної освіти – «освіта для всіх» та «освіта через все життя». 
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Вступ. У створенні ефективних систем інформатизації освіти та єдиного 
інформаційного простору системи освіти важливу роль відіграють засоби інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ). Тому дослідження проблем, що виникають під час створення 
таких засобів, та шляхів їх вирішення мають значне наукове і практичне значення.  

Мета дослідження. Дослідити ефективність контролю успішності навчальних 
досягнень студентів на всіх етапах навчання засобами систем комп’ютерного тестування 
оболонки «MyTest» та платформу «Moodle». 

Основна частина. Сучасна система вищої освіти готує компетентних спеціалістів 
впродовж достатньо тривалого часу, який включає передачу і засвоєння знань, а також 
формування на їх базі навичок та умінь. Саме у сфері передачі знань можуть 
найефективніше застосовуватися інформаційні технології. На сьогодні і постало актуальним 
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питання пошуку найбільш ефективних підходів застосування електронних засобів передачі 
та контролю знань і в медицині. 

Впровадження інформаційних технологій в сучасній медичній освіті спіткнулися з 
певними труднощами. Основною проблемою є сформована в медичному світі переконаність, 
що дистанційне навчання чи навчання лікарів за допомогою електронних технологій 
неможливо. Всі спроби звернути увагу провідних діячів медицини на зміни в навколишньому 
світі, що активно міняють обличчя освітніх систем,  наштовхують на вислів: «підготувати 
лікаря можна тільки біля ліжка хворого» [1,3]. 

Та все ж таки інтеграція України у світовий освітній простір та інформаційні технології 
в наш час привели до прориву в освіті, стали базисом інноваційного навчання. Це дало змогу 
удосконалити навчальний процес природничо-наукового циклу підготовки випускників 
медичних вищих навчальних закладів, зокрема при вивченні дисципліни «Медична 
інформатика», використовуючи дистанційні інтернет-технології. 

Таке покращення якості освіти на основі цілеспрямованого використання 
інформаційних технологій навчання дає можливість на сьогодні, за допомогою засобів 
системи комп’ютерного тестування оцінити контроль успішності навчальних досягнень 
студентів-медиків на всіх етапах навчання. Актуальність таких систем очевидна не лише для 
визначення рівня підготовленості, але й для проведення моніторингу навчального процесу, 
для організації дистанційної освіти. 

На сьогоднішній день у світі існує достатньо велика кількість електронних систем 
тестування. Вони відрізняються між собою сферою застосування, технологіями реалізації, рівнем 
доступу і відкритості. Тому з необмеженої кількості програмних продуктів ми обрали і порівняли 
тестову систему «MyTest» [2] та платформу «Moodle», що містить обширний інструментарій для 
створення тестових завдань. Результати порівняння представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1.  
Результати порівняння у розрізі основних характеристик програмних продуктів 

Характеристики MyTest Moodle 
Призначення Система підготовки та 

проведення тестування з 
метою визначення рівня 
навчальних досягнень 
студентів. 

Віртуальне навчальне 
середовище, дистрибутив якої 
розповсюджується безкоштовно 
за принципами ліцензії Open 
Source. 

Доступність Безкоштовне, 
http://mytest.klyaksa.net  

Безкоштовне, https://moodle.org  

Версія оновлення 11.0 – серпень 2012 2.7.2 – 8 вересня 2014 
Кількість типів 

тестових завдань 9 Більше 10 

Статистичні 
характеристики 

MyTestStudent дає змогу 
застосувати для аналізу 
результатів тестування 
вбудовані звіти: діаграми 
правильності і часу 
обдумування результатів, 
аналіз за завданнями і за 
темами та ін. 

Вбудований аналізатор, який 
дозволяє визначити: рівень 
легкості, середнє квадратичне 
відхилення індивідуальних оцінок 
від середньої оцінки за завдання, 
індекс дискримінації, коефіцієнт 
дискримінації та ін. 

 
Аналіз результатів порівняння вказаних програмних продуктів дозволяє  зробити 

висновок, що більше можливостей, а отже ефективніше з точки зору моніторингу 
навчального процесу є «Moodle». Саме тому у процесі вивчення дисципліни «Медична 
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інформатика», було введено платформу «Moodle» для поточного та підсумкового контролю 
навчальної успішності студентів.  

Також зазначимо наступні переваги модуля «Тест» системи «Moodle» порівняно з 
іншими тестовими оболонками: 

• тестові завдання і відповіді на них можуть бути автоматично перемішані, що дає 
змогу уникнути випадків заучування з боку опитуваних; 

• завдання можуть містити HTML та графічні елементи; 
• викладач може визначати, які завдання можуть використовуватися у декількох 

тестах; 
• у межах тесту вагове значення кожного тестового завдання може бути змінено 

адміністратором курсу; 
• кількість спроб складання тесту визначається викладачем; 
• студентам може бути дозволено або недозволено переглядати результати останньої 

спроби. 
При цьому і сама система Moodle дає змогу досить швидко опрацьовувати результати 

тестування з визначенням їх числових та графічних характеристик. Це дозволяє 
використовувати вбудований аналізатор, за допомогою якого на основі проведених 
тестувань розраховуються статистичні характеристики тестових завдань [5], що дає 
можливість здійснювати моніторинг стану підготовки успішності студентів вирішення 
тестових завдань у розрізі навчальної дисципліни. 

Висновок. Система управління навчання «Moodle» сприяє удосконаленню та 
оптимізації процесу підготовки студентів до навчальних занять, робить його більш 
доступним, контрольованим та ефективним. 
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технології дистанційного навчання. 

Дистанційне навчання вимагає адекватних наочних засобів. Предметна та схематична 
наочність використовується як для викладення теоретичного матеріалу, так і для постановки 
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практичних завдань. При тому не викликає сумнівів, що у найбільшій мірі принцип наочності  
реалізується у навчальних фільмах. Демонстрація навчального фільму не належить до 
інтенсивних методів засвоєння , напруженість інтелектуальної роботи студентів тут нижча, 
ніж при розв‘язанні задачі чи навіть конспектуванні лекції. Зміст фільму не завжди повністю 
співпадає із змістом навчальної теми, крім того він може мати значну тривалість. За таких 
обставин співвідношення засвоєних дидактичних одиниць до витраченого часу не буде 
високим. Це співвідношення критично для аудиторних занять, тоді як дистанційне навчання 
надає перевагу самостійній роботі студентів і більш гнучке щодо індивідуального темпу 
засвоєння знань. Тому важлива розробка придатної педагогічної технології використання 
відеофільмів у дистанційному навчанні. 

На кафедрі мікробіології ДЗ ДМА використання мультимедійної техніки дозволило 
широко застосовувати відеофільми у навчальному процесі. Нами зібрано чималу 
фільмотеку, де до кожної навчальної теми є від 2 до 8 відеороликів, а їх загальна кількість 
доходить до двох сотен. З них на практичних заняттях демонструються ті, які мають збіг зі 
змістом навчальної програми не менше 90% і тривалість до 10 хвилин, а ролик на  
1-2 хвилини можна включити і до лекційної презентації. Не стає перешкодою і те, що 
більшість фільмів англомовна, бо викладач завжди може пояснити незрозумілі моменти. 
Якщо фільм триває більше 20 хвилин, його майже неможливо інтегрувати у структуру 
практичного заняття. В той же час виявилося, що фільми тривалістю 20 - 50 хвилин є 
найбільш досконалими у технічному та естетичному плані, поєднують реальні та анімаційні 
зйомки мікро- та макрооб‘єктів, документальні та постановочні кадри і, що важливе, 
російськомовні (наприклад, «ПЦР» от Литех, «Пенициллиновая гонка» от ГТРК культура), 
або дубльовані російською («Вторгнення мікробів» від Natural History NZ LTD, «Імперія 
вірусів» від colour FIELDS, «Ебола – найстрашніший вірус» від Arcwelder Films LTD). Вони 
викликають пізнавальний інтерес та справляють на студентів значне емоційне враження, що 
дає сприятливий фон для засвоєння навчальної інформації. 

З метою дистанційного використання доречно надавати студентам посилання на 
електронні ресурси, де ці відеоматеріали є у вільному доступі. Для надання перегляду 
осмисленого та цілеспрямованого характеру вони отримують певні завдання до фільму, 
виконання яких буде перевірено. У найпростішому варіанті це може бути складання плану 
побаченого фільму. За цими планами викладач може з‘ясувати, що превернуло увагу 
студентів, а що пройшло непоміченим чи здалося несуттєвим, і скоректувати подальше 
вивчення теми. Більш складні завдання базуються на встановленні зв‘язків між інформацією, 
отриманою з наочних (фільм) та мовних (підручник) засобів навчання і передбачають 
виявлення у побаченому відомих студенту біологічних явищ, методів діагностики, засобів 
профілактики, механізмів імунної відповіді тощо. При використанні відеофільмів особливої 
уваги потребує принцип науковості навчання, адже такі фільми часто мають науково-
популярну спрямованість. До того ж, їх виробництво досить витратне і тому нових фільмів, 
принаймні, з мікробіології, з‘являється не багато, а існуючі з часом застарівають. Цей 
об‘єктивний недолік фільмів з мікробіології та інших медико-біологічних дисциплін може бути 
обернутий на користь навчанню. Для цього студенти отримують завдання знайти у фільмі 
розбіжності із сучасним поглядом на проблему, встановити, які знання того періоду 
виявилися помилковими, а що підтвердилося та набуло подальшого розвитку. Тоді навіть 
зроблена за радянських часів продукція студії «СоюзУчФильм» знайде своє місце серед 
наповнення для дистанційного навчання. 

Таким чином використання відеофільмів як наочних засобів для дистанційного 
навчання в медичному ВНЗ можливе і виправдане, якщо воно супроводжується дидактично 
обгрунтованою системою завдань. 
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кредитно-модульна система. 

Вступ. Значення вищої освіти в теперішній час постійно зростає. Освіта в сучасному 
суспільстві сприймається як стратегічний товар та сила суспільства, що спонукає освіту 
реагувати на зміни, забезпечуючи своє існування та процвітання в умовах глобалізації.  
В теперішній час здійснюється різке підвищення глобального попиту на вищу освіту, зокрема 
на медичну. Це є викликом для вищих навчальних закладів на шляху досягнення 
стратегічних цілей. Нова стратегія Європейського союзу відносно розвитку вищої освіти 
визначає два основних напрямки: інтернаціоналізацію вищої освіти та підвищення  якості 
освіти. Ця мета відповідає вимогам глобального ринку праці та лібералізації вищої освіти.  
У зв'язку з вищевикладеним проблема якості вищої освіти набуває найбільшої актуальності 
на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Для підвищення якості освіти на сучасному етапі розвитку суспільства запропоновано 
використання телекомунікаційних систем, які знаходять все більше визнання та 
використання в вищих навчальних закладах. 

Мета дослідження – висвітлити наш досвід використання телекомунікаційних систем 
для підготовки студентів при вивчені предметів “фармакологія” та “клінічна фармакологія”. 

Основна частина. Предмети «фармакологія» та «клінічна фармакологія» є одними з 
пріоритетних дисциплін, що сприяють формуванню у студентів мотивації навчання у ВНЗ 
медичного профілю, системного мислення, ціннісного ставлення як до фундаментальних 
теоретичних, так і практичних знань. 

Для адаптації навчання до сучасних вимог та поліпшення якості та рівня підготовки 
студентів на кафедрі фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» створено сайт кафедри, на якому 
розміщено слайдові презентації лекцій та тестові завдання. В новому навчальному році 
планується на веб-сторінці кафедри розміщення всіх навчальних матеріалів і завдань із 
забезпеченням можливості завантаження матеріалів з навчального сервера. При читанні 
лекцій робляться акценти на тих ключових моментах, які найбільш часто використовуються 
при підготовці тестових завдань, які також знаходяться на сайті кафедри: 
www.pharmacology.dp.ua. Проводиться комп'ютерне тестування студентів на кожному 
практичному зайняті з розглядом допущених помилок. 

Для поліпшення засвоєння курсу фармакології та клінічної фармакології  студентам 
рекомендовані методичні розробки кафедри, електроні копії яких теж доступні на веб-
сторінці. Розроблені та видані методичні керівництва за такими розділами фармакології: 
«Загальна рецептура», «Загальна фармакологія» та «Засоби, що впливають на 
периферичну іннервацію». Планується видання таких же методичних посібників з усіх 
розділів фармакології та деяких розділах клінічної фармакології. 

У навчальному процесі приділяється увага веденню дискусії між викладачем та 
студентами під час лекцій та практичних занять, що допомагає привернути увагу студентів та 
підвищує інтерес до предмета. Також планується лекційний матеріал видати у вигляді 
методичних посібників. У зв'язку з цим при розробці та складанні лекцій професорсько-
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викладацьким колективом кафедри використовується комплексний підхід: визначається 
актуальність теми, коротко наводяться гісто-анатомо-фізіологічні базові дані, з урахуванням 
підготовки студентів викладаються клінічні аспекти (показання до застосування препаратів, їх 
побічні ефекти і ускладнення, клініка та перша допомога при гострих отруєннях) розділу, 
підкреслюється роль фундаментальних знань, набутих студентами на перших курсах із 
загальної, біоорганічної та біологічної хімії. Одним з принципових моментів, який 
враховується при підготовці лекцій, є профілізація. У кожній темі відображені особливості 
застосування препаратів в стоматологічній, педіатричній та загальнолікарській практиці. 

Однією з важливих складових кожної лекції є якісний ілюстративний матеріал, який 
полегшує сприйняття базової тематичної інформації. В даний час в якості демонстраційного 
засобу використовується мультимедійний комплекс (ноутбук та проектор), що дозволяє 
надати студентської аудиторії великий спектр зображень (фотографій, схем, текстового 
матеріалу, малюнків, відеофільмів тощо). 

Курс лекцій з наших дисциплін читається професорсько-викладацьким колективом 
кафедри (два професора, три доценти), основними характеристиками якого є високий 
педагогічний і науковий потенціал, динамічність, прагнення до нових знань. Слід підкреслити, 
що колектив кафедри працює за принципом взаємозамінності. Одна і та ж тема розроблена у 
кожного з лекторів, забезпечена ілюстративними матеріалами. Також однією з особливостей 
предметів «фармакологія» та «клінічна фармакологія» як наук, що мають тісний зв'язок з 
усіма не тільки медико-теоретичними, але й клінічними дисциплінами, відрізняє динамічність 
і постійно збільшується потік нової інформації, що вимагає коригування змісту лекційного 
курсу. Крім того, дефіцит навчальних годин не дозволяє в повному обсязі надати студентам 
всі необхідні знання. У зв'язку з вищевикладеним, на кафедрі впроваджена практика видання 
окремих лекційних тем, що полегшують студентам підготовку до практичних занять та 
розширюють обсяг професійних знань. 

Висновки. Таким чином, наш досвід використання телекомунікаційних систем для 
практичної та теоретичної підготовки студентів при вивченні предметів «фармакологія» та 
«клінічна фармакологія» свідчить про підвищення якості викладання даних предметів, 
максимальний розвиток індивідуальних творчих здібностей кожного студента та адаптацію 
навчання до сучасних вимог системи освіти, що в кінцевому підсумку призводить до 
поліпшення якості та рівня підготовки майбутніх фахівців медичного профілю. 

Сукупність використовуваних підходів до підготовки лекційних матеріалів сприяє 
формуванню у студентів функціонального лікарського мислення і зберігає адекватний 
інтерес до достатньо складних дисциплін, як «фармакологія» та «клінічна фармакологія». 

 
 

УДК 378.37.026.7 
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ: ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ В УМОВАХ  

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Сміян О.І., Бинда Т.П. 

Сумський державний університет 
 
Ключові слова: самостійна робота студентів, дистанційне навчання, контроль. 

В умовах модернізації вищої освіти особливої уваги заслуговує самостійна робота 
студентів (СРС). 

Мета роботи: вдосконалення форм і методів активізації СРС студентів медичних 
вузів.  
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Успіх в організації та управлінні СРС неможливий без чіткої системи контролю над 
нею. При цьому контроль у вигляді прийому виконаних робіт у кінці вивчення кредиту 
неефективний, так як не організує планомірну роботу студента впродовж усього семестру, а 
викладачеві не забезпечує зворотного зв'язку. Найбільш ефективним є календарне 
планування контролю поетапного виконання СРС. Дієвим засобом управління СРС служать 
навчальні програми (НП) дистанційного навчання які включають елементи теорії, алгоритми 
розв'язання типових задач, демонстраційні приклади, тести. Позитивними якостями 
навчання за НП при впровадженні їх у навчальний процес буде: чітка організація практичних 
занять; усунення тимчасового розриву між ознайомленням з новим матеріалом і контролем 
досягнутих знань; диференційованість масового навчання; цілеспрямоване навчання 
прийомам самостійної роботи. 

Студент «під керівництвом НП» знайомиться з цілями вивчення, структурою та 
обсягом знань, вивчає основи теорії, знайомиться з раціональними прийомами вирішення 
завдань, здійснює контрольні рішення, зіставляючи свої успіхи з поставленими цілями, 
планує час і інтенсивність своєї діяльності. 

Таким чином, впровадження НП дистанційного навчання буде одним із шляхів 
оптимізації управління самостійною роботою студентів. 

 
 

УДК 37.091.279.7:37.018.43:378.046-021.68 
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
Смойловська Г.П., Еренко О.К., Мазулін О.В. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Ключові слова: система дистанційного навчання, провізор, контроль якості знань. 

Інтенсивний розвиток комп’ютерних технологій ставить перед викладачами нові 
завдання з розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний 
процес. Дистанційна система навчання як раз і є тією основою, що розширяє можливості 
традиційної форми освіти та є прогресивним етапом її розвитку.  

Впровадження дистанційного навчання у системі післядипломної освіти 
фармацевтичних працівників є найбільш актуальною так як дозволяє надати високий рівень 
знань незалежно від місця проживання слухача у сформованій системі пожиттєвої освіти без 
відриву від роботи. 

В умовах дистанційної освіти спілкування між слухачами та викладачем доведено до 
мінімуму, але більшість сучасних технологій не передбачають ефективного зворотного 
зв’язку. Найбільш важливою частиною зворотного зв’язку є контроль засвоєння слухачами 
наданих їм для вивчення знань, яка проводиться для виявлення можливих проблем та 
можливості адекватно оцінити їх рівень. У багатьох вітчизняних і зарубіжних вузах 
використовують різні методи і програмно-технічні засоби контролю знань учнів. Деякі 
інспектують активність особи, що навчається, та контроль полягає у зарахуванні певного 
числа відвіданих лекцій та семінарських занять. Тим не менш, вони не гарантують отримання 
достовірних даних про рівень знань, умінь і навичок та виявлення індивідуальних 
можливостей і здібностей випробовуваних. Інший підхід засновано на виявлені 
компетентності теоретичних знань, які слухачі можуть використовувати на практиці. 

Одним з способів організації контролю засвоєння знань є тестування. Тестування 
може бути представлено у різних видах та формах. Стандартно використовується 
множинний вибір, який легко автоматизується. Більш ефективними є представлення 
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тестових завдань у виді графічного матеріалу (формул, фото, малюнків), що дозволяє 
контролювати не лише теоретичні знання провізорів, але й оцінити рівень їх практичної 
підготовки.  

Основний недолік тестування полягає у тому, що при виконанні завдань фіксується 
кінцева інформація без виявлення можливих помилок. Тому при проведенні рубіжного 
тестового контролю, викладачу бажано вносити корективи у освітній процес для виявлення 
тих розділів, що потребують у більш докладному розборі. Велике значення у таких умовах є 
виділення певного часу для проведення індивідуальних консультацій для надання 
рекомендацій з визначеної теми. Також вагомим є розробка спеціально створених 
методичних посібників, мультимедійних освітніх програм, що дозволяють проведення 
тренінгів необхідних професійних навичок.  

Крім того, ефективність і достовірність одержуваних при тестуванні результатів 
можлива лише за умови організації об'єктивного контролю за діями особи, що навчається. 
Для цього потрібно введення процедури аутенсифікації та авторизації користувача зі 
створенням облікового запису при зачисленні на навчання.  

Незважаючи на досягнення у системі дистанційного навчання іспити і заліки з 
навчальних дисциплін приймаються традиційним способом, тобто після безпосереднього 
спілкування викладачів з тими, яких навчають.  

Таким чином, оцінка та контроль якості підготовки навчаємих на усіх етапах підготовки 
є основним для подальшого визначення якості отриманої освіти та базується на розвитку 
новітніх методів навчання. 

 
 

УДК 621.39:378.046.4:[614.253.1:616-08] 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАОЧНОЇ ЧАСТИНИ ЦИКЛУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА 

МЕДИЦИНА» НА БАЗІ ХМАПО 
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. 

Цикл спеціалізації «загальна практика – сімейна медицина» за очно-заочною формою 
навчання проводиться у ХМАПО на протязі двох останніх років, згідно програми та плану 
затвердженої МОЗ України. За цей час на сервері дистанційної освіти ХМАПО (система 
moodle) навчалися 397 слухачів, а саме 10 циклів проведено у 2013 році (загальна кількість 
слухачів – 279) та 5 циклів проведено у 2014 році (загальна кількість слухачів – 118), до кінця 
року планується проведення ще 4 циклів. За результатами аналізу проведених у 2013 році 
циклів, а також опитування слухачів цих циклів модернізовано систему навчання для он-лайн 
та офф-лайн занять. 

Проведення лекцій на заочній частині вдосконалено за рахунок використання 
записаних мультимедійних лекцій, з наявністю голосового супроводу, так слухачі можуть 
прослуховувати матеріал частинами, або повторно. 

На основі винесених на заочне вивчення теоретичних тем розроблено план вивчення 
матеріалу, який розбитий на змістовні блоки, з наявністю проміжного тестового контролю в 
кінці кожного блоку. Для проміжного тестування використовується можливість повторного 
складання, з урахуванням найкращої оцінки з усіх спроб, а також режим «навчання», коли 
слухач після закінчення тесту може переглянути правильність своїх відповідей. 
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При аналізі результатів заключного тестового контролю, середня оцінка слухачів в 
поточному році була вищою ніж у минулому. Отже при оптимізації педагогічного процесу та 
використані нових технологій на заочній частині циклу зростає рівень засвоєння матеріалу 
слухачами.  

 
 

УДК 378.147:004.9] 
ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ  

СТУДЕНТІВ – ПРОВІЗОРІВ 
Хмельникова Л.І, Подплетня О.А. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
 
Ключові слова: слова: дистанційне навчання, підвищення рівня підготовки, провізор. 

Вступ. Для отримання якісної вищої освіти підвищується роль дистанційного 
навчання, що дає змогу на основі застосування сучасних інформаційно- комунікативних 
технологій здійснювати професійну підготовку майбутніх фармацевтів у зручному для них 
просторовому та часовому режимі.  

Мета дослідження. Вдосконалення  процесу навчання за допомогою інтернет-
технологій.  

Основна частина. Процес навчання студентів-провізорів включає теоретичну та 
фармацевтичну підготовку, рівень якої на багатопрофільній фармацевтичної кафедрі 
безпосередньо залежить від знань і умінь, сформованих у майбутніх фармацевтів при 
оволодінні матеріалом з теоретичних предметів. Викладачі фармацевтичних дисциплін 
стикаються зі проблемою недостатнього рівня базової підготовки студентів - фармацевтів. З 
одного боку, на вивчення нових дисциплін за навчальними планами виділяється  певна 
кількість годин, в рамках яких необхідно так організувати навчальний процес, щоб студенти 
не тільки засвоїли теоретичні знання, а й оволоділи практичними вміннями успішно 
вирішувати фармацевтичні задачі. З іншого боку, вихідне тестування на виживання знань, 
отриманих на теоретичних кафедрах, показує, що в середньому 10% студентів володіють 
знаннями і вміннями з теоретичних дисциплін на «відмінно», 25% студентів – на «добре», 
решта студентів – на «задовільно». Причинами такої підготовки студентів викладачі зазвичай 
називають низький рівень мотивації, погану пам'ять, забудькуватість, лінь, слабку підготовку 
до занять. За результатами опитувань самих студентів, приблизно одна третина опитаних 
вважають обсяг своїх теоретичних знань, з якими вони приходять для навчання 
фармацевтичних дисциплін, недостатнім у зв'язку з великим обсягом навчального матеріалу 
і дефіцитом часу на його засвоєння. Проблема організації педагогічних умов, які б допомогли 
будь-якому студенту бути максимально успішним в навчальному процесі, незалежно від його 
індивідуальних особливостей і здібностей мати високий рівень підготовки, є однією з 
актуальніших в системі освіти. З метою інтенсифікації процесу вивчення навчального 
матеріалу на багатопрофільній кафедрі, поліпшення якості навчання  створюємо дистанційні 
курси з дисциплін за умов Інтернет - середовища. Кожен курс може містити довільну кількість 
інтерактивних елементів курсу: глосарій, за допомогою якого створюється основний словник 
понять, термінів кожної лекції; завдання, що дозволяють викладачеві ставити 
фармацевтичну задачу; тести закритої форми (множинний вибір), з вибором вірно / невірно, 
на відповідність, припускають коротку текстову відповідь, а також числові або 
обчислювальні. Всі питання зберігаються в базі даних. Як показує практика, недосконалість 
низки наукових теорій, дидактичних принципів, освітніх технологій і методик організації 
навчального процесу, які в основному орієнтовані на використання так званих спадкових, 
природних здібностей студента, його власного, емпірично сформованого досвіду і рівня 
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розумового розвитку є однією зі значних причин недостатньої підготовки студентів. 
Розрішення проблеми підвищення рівня підготовки студентів-фармацевтів нам 
представляється можливим на принципах психологічної теорії діяльності та ідей системного 
підходу до організації процесу засвоєння . Процес оволодіння професією провізора з самого 
початку навчання в медичному вузі для студентів починається з вивчення великої кількості 
теоретичних дисциплін, що передбачає засвоєння великої кількості понять, термінів і 
вимагає від студентів великих зусиль по їх запам'ятовуванню. Ці теоретичні знання 
актуалізуються тільки в ситуаційних задачах, а не безпосередньо в практичній діяльності 
студентів при вирішенні фармацевтичних задач. Тому в засвоєнні великої кількості 
теоретичного матеріалу поза зв'язків з фармацевтичними задачами, студенти не знаходять 
для себе ніякого особистісного сенсу. Як наслідок, у них падає інтерес до процесу навчання, 
знижується мотивація. Навіть проява сили волі, посидючості і терпіння не допомагають 
кардинально змінити ситуацію, якщо студент погано уявляє собі, для чого він вивчає цей 
величезний пласт «голого» теоретичного матеріалу, як він пов'язаний з фармацевтичними 
задачами, які має вирішувати майбутній провізор. Тому з найперших кроків в оволодінні 
професією провізора у студентів формуємо загальну орієнтацію до вивчаємого матеріалу, 
що припускає виділення системоутворюючих зв'язків між теоретичними і фармацевтичними 
дисциплінами. Вже на першому курсі у студентів формуємо не детальне, а лише первинне, 
загальне уявлення про те, які знання та вміння яких теоретичних дисциплін будуть 
актуалізовані в рішенні певних практичних задач при вивченні спеціальних дисциплін. Для 
цього студентам пропонується «схема орієнтування», в якій показані зв'язки між 
фармацевтичними задачами і необхідними для їх вирішення знаннями і вміннями, які повинні 
бути засвоєні студентами на теоретичних кафедрах. Наступною умовою підвищення рівня 
підготовки студентів є розробка для них наскрізної міждисциплінарної програми по блоку 
дисциплін. Для цього в блоці виділяється дисципліна-замовник (фармацевтична дисципліна), 
цілі навчання якої орієнтовані на практичну діяльність спеціаліста. Фармацевтична 
дисципліна диктує свої вимоги-замовлення на формування цих базових знань, умінь, 
особистісних якостей і ціннісних орієнтацій інших дисциплін блоку. Так визначається той 
перелік умінь і знань, обсяг матеріалу, який необхідний для засвоєння інших дисциплін. 
Третьою умовою підвищення рівня підготовки студентів є організація їх пізнавальної 
діяльності навчального об'єкта і накопичення кожним студентом «суб'єктного» знання про 
нього на кожному навчальному занятті незалежно від його форми (лекція, семінар, практичне 
заняття). Вирішити цю задачу можливо на принципах системного підходу, який передбачає 
побудову навчально-дослідницької діяльності загальнонауковим методом пізнання - методом 
системного аналізу. Метод системного аналізу виступає тим способом організації навчально-
дослідницької діяльності, яким студент розкриває для себе вміст засвоюваного матеріалу 
спочатку в спільній зі викладачем діяльності, а потім самостійно на іншому матеріалі.  

Організувати навчально-дослідницьку діяльність можливо наступним чином. 
Студентам пропонуємо (в електронному вигляді) спеціальний перелік дослідницьких питань 
або завдань і матеріал для дослідження (матеріал, що підлягає засвоєнню при самостійній 
підготовці), щоб вони змогли в процесі самостійної підготовки до заняття вивчити 
теоретичний матеріал, вибрати ті наукові знання та розкрити їх зміст, які необхідно засвоїти 
по конкретній темі. Таким чином, студенти приходять на заняття підготовленими. Викладач 
організовує навчальну діяльність студентів по узагальненню теоретичних знань в 
спеціальних «схемах орієнтування», які дозволять студентам надалі успішно вирішувати 
усякі фармацевтичні завдання 

Висновки. Дистанційне навчання створює нові можливості і перспективи для 
вдосконалення професійної підготовки фахівців, допомагає вирішувати одну з основних 
задач сучасної освіти – формування у студентів комунікативної компетенції. 
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New needs time require not only the acquirement of pharmacists knowledge of 
pharmacoeconomics, data evidence-based pharmacy, health technology assessment. Distance 
Learning Program (DLP) are eхisted to acquire knowledge for the pharmacoeconomic analysis and 
use of the results of its research in health care practice site of the International Society For 
Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR).  The ISPOR DLP is designed to provide 
information on pharmacoeconomic and outcomes research topics (clinical, economic). 

The ISPOR DLP provides convenient access to individual training modules via the Internet. 
Each module is self-contained. Modules can be used individually or used in combination, making 
the learning program highly customized. The modules are presented in a relatively non-technical 
format and include the following: an integrated slide-audio presentation‚ downloadable slide 
presentation‚ transcript of the presentation. 

At the initiative of Ukrainian Department ISPOR such modules as «Introduction to 
Pharmacoeconomic»‚ «Cost-of-Illness/Cost-Estimation (COI/CE)»‚ «Cost-Minimization/Cost-
Consequence (CMA/CCA)»‚ «Cost-Effectiveness Analysis (CEA) and Cost-Utility Analysis (CUA)»‚ 
«Introduction to Outcomes Research»‚ «Introduction to Systematic Reviews & Meta-Analysis»‚ 
«Systematic Review & Meta-Analysis: Applications» are prepared in ukrainian language and they 
are already available for free online www.ispor.org. In studying these modules, pharmacists gain 
knowledge of methodological approaches to the results of clinical and pharmacoepidemiological 
research and their use for pharmacoeconomic analysis. 

The usage of the following learning modules is an innovative and essential element of 
lifelong learning of pharmacists in the study of pharmacoeconomics, which is important in the 
reformation of the national health and pharmaceutical care and the implementation of pilot projects 
on cost reimbursement medicines in Ukraine. 
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методи навчання. 

Активне впровадження комп’ютерних технологій в процес навчання, аналіз якості 
навчання в ерготичних системах, підвищило інтерес до досліджень когнітивних механізмів 
трансферу знань. Аналіз сучасної літератури з питань дистанційної освіти показав, що 
сучасні системи дистанційного навчання, інтелектуальні адаптивні методи навчання, а також 
педагогічні технології їх використання в процесі навчання, не враховують когнітивні 
особливості сприйняття знань людиною, а також механізмів інтерпретації термінів 
професійної мови.  

Мета роботи – розробити модель трансферу знань слухачів (провізорів)  системи 
післядипломної освіти на засадах понять та методів когнітології. 

Використання когнітивних підходів при аналізі поняття дефініції «наукове знання», 
дозволило автору розглянути це поняття, як динамічну систему спільноти професіоналів, які 
в процесі комунікації засобами професійної мови формують (конструюють) у суспільній 
(своїй) свідомості структуровану сукупність концептів – єдину концептосферу предметної 
області як результат активної цілеспрямованої діяльності з об’єктом дослідження методами 
даної науки. Динамічна система наукових знань обов’язково є підсистемою відповідної науки. 
Таке визначення терміну «наукове знання» дозволяє розробити систему та сформулювати 
мету навчання як систему дидактичних методів, направлених на формування у свідомості 
слухача концептосфери відповідної предметної галузі. На рис.1 відображено процес 
трансферу знань при навчанні провізорів. Трансфер кванта професійних знань 
забезпечується системогенезом концепту, який формується в процесі навчальної або 
професійної діяльності, яка може відбуватися на фізичному або ментальному рівні та 
пов’язується з мовним кодом терміносистеми предметної галузі (фармації). Результатом 
циклу навчання людини професійній діяльності є сформована персональна концептосфера, 
яка забезпечує професійні компетенції фахівця. Термін (мовний знак) репрезентує концепт у 
процесі комунікації. Інтерпретація терміну відбувається на базі сформованої в процесі 
діяльності персональної концептосфери. З позицій когнітології, дипломна освіта необхідна 
для підготовки носіїв знань конкретної предметної галузі. 

У ході дослідження на основі метода структурно-функціонального аналізу систем 
навчання проведено аналіз трансферу знань у класичній системі організації процесу 
навчання провізорів в системі післядипломної освіти. Така система навчання базується на 
принципах суб’єктно-об’єктного методологічного підходу, де суб’єктом виступає викладач, 
який впливає на об’єкт, тобто на слухача. У ході цієї взаємодії спонтанно відбувається 
трансфер знань від викладача до провізора та зв’язок мовного коду з науковою картиною 
світу, яка формується у свідомості людини в процесі навчального комунікативного акту, а 
також організованої навчальної діяльності. Моделювання ментального образу предмета 
навчання послідовно формується при керованій діяльності слухача з боку викладача та 
неявно, підсвідомо пов’язується з мовним кодом (термінами професійної мови). Процес 
кодування знань, при якому здійснюється зв’язок значення, змісту, знака та його корекція, 
відбувається під постійним інтерактивним контролем викладача.  
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Розроблена модель процесу передачі знань при навчанні, як процес формування 
особистої концептосфери професійної діяльності, формує теоретичний базис для 
дослідження процесу трансферу знань в ерготичних системах дистанційного та 
комп’ютерного навчання. 

 
Рис.1. Модель трансферу знань в процесі навчання як системи формування 

концептосфери у свідомості слухача системи післядипломної освіти 
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онтології. 

Вступ. Для підготовки висококваліфікованих лікарів і провізорів на етапі 
безперервного професійного розвитку (БПР) можуть бути корисними для ефективного 
передавання знань структури онтології. Основним фактором і поясненням слугують існуючі в 
медицині та фармації величезні обсяги інформації. Наприклад, при об’єднанні знань про 
технологію лікування пацієнта на певний клас захворювань із застосовуваними лікарськими 
засобами (ЛЗ), що містять одну або декілька діючих речовин, обсяги загальних відомостей 
збільшуються в рази. Зрозуміло, що подібний потік інформації без використання 
впорядкованих баз знань неможливо ефективно застосовувати при підготовці фахівців.  

Мета роботи: обґрунтування напрямів застосування онтологічних моделей у 
фармації. 

Матеріали та методи. Використано класичні методи підготовки онтологічних 
моделей, зокрема методи аналізу предметної області (ПрО), об’єктно - орієнтовані підходи, 
методи системного підходу, методологія структурного аналізу та проектування, теорії графів, 
онтологічного інженірингу.  

Результати та їх обговорення. Сьогодні в освіті розпочато революційні змінення. 
Різке збільшення обсягів інформації, що потребують передачі під час навчання, 
впровадження нових технологій трансферу знань призвели до великих змін у вищій освіті. 
Одним із їх наслідків  стала заміна знанієвих компонентів у стандартах освіти на 
компетентністні. В свою чергу, впровадження компетенцій призводить до докорінної зміни 
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принципів і методів передавання знань. Наприклад, сьогодні фармацевтична освіта, 
особливо в післядипломній її частині, не відповідає потребам у всіх ключових галузях 
фармації. Основний акцент робиться на фармакогнозію, контроль якості, фармакохімію та 
технологію виготовлення ЛЗ. Ці дисципліни, на наш погляд, були особливо значущими  
20-30 років тому, коли майже кожна аптека займалася виготовленням ліків. Тепер аптека 
виглядає зовсім інакше. Відповідно, основний вектор зрушився в сторону відпуску готових 
ЛЗ, і очевидно, що акцент у навчанні провізорів зміщується в бік відпуску ЛЗ, консультування 
з гарною фармакологічною підготовкою. Подібних змін потребують й інші напрями підготовки 
провізорів. Але  провізори, які випускаються сьогодні, в основному провізор-технолог, 
провізор-аналітик. Отже, відмічаються суттєві невідповідності. Необхідне кардинальне 
змінення виробничих компетенцій. 

В інших сферах діяльності також вимоги до підготовки фахівців відрізняються від тих, 
що є в освітній сфері. Наприклад, у сфері промислового виробництва ліків виникають 
проблеми з нестачею фахівців, підготовлених саме для роботи на промислових 
підприємствах. Звичайно ж, слід зробити акцент на підготовці співробітників для 
виробництва. Третя сфера – це фармацевтичні фахівці для лікувально-профілактичних 
установ, тут також потрібна окрема підготовка в області лікарняної фармації та нові 
виробничі компетенції. 

Отже, існуюча номенклатура фахів та їх виробничі компетенції не відповідають 
сучасним проблемам галузі. Зазначенні зміни мають знайти своє відображення в відповідній 
структурі підготовки кадрів. Тому обов’язково потрібна безперервна система підвищення 
кваліфікації.  

Зміна програми навчання відповідно до сучасних реалій і створення системи 
безперервної післядипломної освіти обумовлюють таку структуру компетенцій, що має 
постійно змінюватися. На нашу думку, з’явилася потреба в створенні індивідуального 
паспорту компетенцій. Відповідно необхідна гнучка модель виробничих компетенцій із 
можливість постійного вбудовування нових модулів. Подібна модель нами була розроблена 
на основі онтологічних структур.  

Приклад онтографа виробничих функцій магістра фармації подано на рис. 1. (адреса 
в бібліотеці онтологій: http://editor3.inhost.com.ua/ ?fname=farmatsyaosvtno-kvalfkatsyna-
harakteristika-magstra1). 

 
 

Рис. 1. Фрагмент онтографа виробничих функцій магістра фармації 
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Організація інформації в онтології допомагає надалі швидко будувати експертні 
системи та програми для роботи з даними. Запропоновано створення інтегральних 
цілеорієнтованих онтологій для узагальнення знань із клінічної медицини та фармації на 
прикладі лікування ессенціальної гіпертензії І та ІІ ступенів, що дозволяє надати навчальній 
інформації нової якості. 

Для вирішення багатьох практичних завдань необхідні різнобічні знання, що 
включають не тільки понятійний апарат, а й процедурні, фактографічні, евристичні знання. 

Висновки. 1. Проведено аналіз можливості широкого застосування онтологічних 
моделей для формалізації та впорядкування знань у фармації. 

2. Запропоновано принципи пошуку елементарних відповідностей на основі аналізу 
текстових і змістовних конструкцій. 

3. Розроблено та впроваджено онтографи з питань дії оригінальних ЛЗ і генериків у 
лікуванні артеріальної гіпертензії (задачна онтологія), виробничих функцій магістра 
(предметна онтологія) тощо. 
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Мета дослідження. Авторське дослідження направлено на застосування когнітивних 
технологій для підвищення якості навчання студентів медичних закладів з використанням 
методів дистанційного навчання та телемедицини. 

Метод. Використовується кіберакмеологічний метод когнітивного навчання, який 
полягає у використанні при навчанні характерних індивідуальних параметрів людини, що 
враховують її філогенію та онтогенію. 

Кіберакмеологічна технологія когнітивного навчання полягає у проектуванні 
когнітивних людино - комп’ютерних комплексів (ЛКК) для медичних працівників Проектування 
ЛКК лікарів базується на таких принципах: когнітологія, синергетика, акмеологія, тобто 
розробляється спеціалізована оболонка (програмно-технічна та функціонально-
технологічна), яка дозволяє у гнучкому динамічному режимі створювати потрібні ЛКК на 
основі концепції так званого синергетично-когнітологічного акме- ЛКК за допомогою 
відповідних програмно-технологічних та функціональних інтегрованих когнітивних бібліотек. 

Синергетично-когнітивний принцип побудови означених ЛКК заснований на 
інтегратино-комплексному використанні можливостей окремих модулів з відповідних 
бібліотек для отримання сумісного ефекту, який більше простої суми ефектів окремих 
модулів, які були використані для побудови конкретного ЛКК. Синергетично-когнітивний 
принцип пов’язаний з самокреативністю когнітивного ЛКК на основі самоаналізу і 
самоорганізації. Отримані результати – Розроблена КА когнітивна технологія 
дистанційної освіти.  

Висновки. Практичне застосування отриманих результатів суттєво підвищить якість 
навчання за рахунок мотивації та індивідуалізації характеристик людини. 
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Пізнавальна діяльність – це процес виявлення активності, спрямованої на об’єкт 
пізнання. Пізнавальну діяльність можна розглядати як складну цілісну систему, яка надає 
можливість сформувати науково-пізнавальну компетентність майбутнього лікаря на основі 
мотивів і цінностей пізнавальної діяльності та системи знань про закономірності її 
розгортання, ефективно виконувати дослідження з послідовним самовдосконаленням в цій 
діяльності. Науково-пізнавальна компетентність є складним утворенням, яке зумовлює 
формування у студентів кожного з його компонентів - мотиваційно-аксіологічного, когнітивно-
теоретичного, досвідно-операційного. Реалізація оптимального формування зазначених 
компонентів науково-пізнавальної компетентності є можливою, в тому числі, за умови 
комплексного та поетапного впровадження когнітивних умов та методів, які забезпечують 
цілеспрямований педагогічний вплив.  

Особливістю когнітивних методів (методів навчального пізнання) є те, що їх 
застосування приводить до створення освітньої продукції, тобто креативного результату. 
Тому методи пізнання є також і креативними. Проте первинною метою використання даних 
методів є пізнання об'єкту, тому їх основна специфіка пов'я-зана з когнітивними, а не з 
креативными процесами. 

Серед когнітивних методів навчання виділяють: метод емпатії, символічного бачення, 
евристичного спостереження, порівнянь, фактів, досліджень, гіпотез, прогнозування, 
помилок, конструювання теорій. Найбільш використовуваними в викладанні клінічних 
дисциплін є наступні. 

Метод евристичного спостереження заснований на цілеспрямованому особовому 
сприйнятті студентом різних об'єктів. Цей метод є підготовчим етапом у формуванні 
теоретичних знань. Спостереження є джерелом знань, способом їх добування з реальності, 
тобто його можна віднести до евристичних методів навчання. Студенти, які здійснюють 
спостереження, самостійно отримують свій власний результат. 

Метод фактів відноситься до такого етапу пізнання, як пошук фактів, відмінність їх від 
нефактів. Досвід показує, що студентам непросто відрізнити те, що вони бачать, чують, 
відчувають, від того, що вони думають. Необхідність природного сприйняття освітніх об'єктів 
вимагає застосування даного методу навчання і зміни звичного змісту освіти. 

Метод емпатії означає «перевтілення» людини в стан іншого об'єкту. За допомогою 
чуттєво-образних і уявних представлень студент намагається «переселитися» в об'єкт, що 
вивчається, відчути і пізнати його зсередини. Думки та від-чуття, що народжуються при 
цьому, і є освітнім продуктом навчаного, який може потім бути виражений ним в усній, 
письмовій, знаковій або графічній формі.  

Метод порівняння застосовується для порівняння версій студентів з версіями, які 
формулювали вчені і практики, а також при порівнянні різних аналогів між собою. 

Метод дослідження заснований на виборі об'єкту дослідження. Студентам 
пропонується самостійно досліджувати заданий об'єкт по наступному плану: мета 
дослідження, план роботи, факти про об'єкт дослідження, виниклі питання і проблеми, 
версти відповідей, гіпотези, алгоритм діяльності, результати і висновки. Виконавши 
послідовно всі перераховані кроки, практично будь-який студент неминуче отримує свій 
власний освітній результат. Викладач допомагає збільшувати об'єм і якість такого 
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результату, що досягається шляхом систематичного повторення алгоритмічних етапів 
дослідження. 

Метод конструювання понять починається з актуалізації тих уявлень, що вже є у 
студентів. Зіставляючи і обговорюючи уявлення про поняття, викладач допомагає досягти 
певних результатів у вигляді колективного творчого продукту - спільно сформульованого 
визначення поняття. Одночасно, тому хто навчається пропонується познайомитися з іншими 
формулюваннями поняття з різних джерел.  

Метод гіпотез полягає в побудові висновків (гіпотез). Студентам пропонується 
сконструювати версії відповідей на поставлені педагогом питання або проблему. Первинним 
завданням є вибір підстав для конструювання версій. Студенти пропонують вихідні позиції 
або точки зору на проблему, засвоюють різнонауковий, різноплановий підхід до 
конструювання гіпотез. Потім вони вчаться най-більш повно і чітко формулювати варіанти 
своїх відповідей на питання, спираючись на логіку і інтуїцію. 

Метод помилок припускає зміну сталого негативного відношення до помилок, заміну 
його на конструктивне використання помилок і псевдопомилок для поглиблення освітніх 
процесів. Увага до помилки може бути привернуте не тільки з метою її виправлення, але і 
для з'ясування її причин, способів отримання. Відшукання взаємозв'язків помилки з 
«правильністю» стимулює евристичну діяльність навчаних, приводить їх до розуміння 
відносності і вариативности будь-яких знань.  

Таким чином процес успішної пізнавальної діяльності студентів складається з 
взаємопов'язаних і взаємообумовлених форм, а забезпечення і підтримка постійного 
евристичного пошуку в процесі навчання фахівців може бути здійснено за допомогою 
поєднання когнітивних, креативных і організаційно-діяльносних методів навчання. 
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Одним з ключових чинників для підвищення якості засвоєння та ретенції учбових 
знань є інтенсифікація, інтелектуалізація самостійної роботи студента (СРС) через 
реалізацію концепції діяльнісного підходу до навчання, а також розробка психологічно-
обґрунтованих форм представлення знань, що може бути реалізовано на основі прототипів 
когнітивних структур людини - ментальних інформаційних паттернах, на основі яких 
відбувається сприйняття, зберігання і структуризація інформації у свідомості студента [1].  
У попередній роботі [2], нами було виявлено когнітивний прототип (КП) як, з одного боку, 
структура даних для формалізації і структуризації учбових декларативних знань, і з іншою як 
патерн репрезентації знань, а також методика побудови еталонної моделі учбового курсу на 
його основі [3]. Для інтенсифікації та інтелектуалізації СРС нами запропонований підхід, 
заснований на учбових вправах особливого типу на основі формальної структури 
когнітивного прототипу, який дозволяє структурувати учбові знання відповідно до 
психологічних особливостей засвоєння знань людиною. 

Для перевірки ефективності нашого підходу була розроблена комп'ютерна 
інструментальна система, що дозволяє створювати еталонну модель учбових 
декларативних знань та зберігати її у базу даних (БД), а також набір модулів для генерації та 
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організації самостійної роботи студента в розподіленому інформаційному середовищі ВНЗ 
[4]. Нами сформульовані основні етапи організації учбового процесу для навчання студентів 
медико-біологічного профілю з використанням учбово-активізуючих вправ на основі КП. 
Експериментальне дослідження проводилося впродовж другого семестру 13/14 навчального 
року на кафедрі «Медичної біології» Запорізького державного медичного університету. У 
дослідженні брали участь студенти I-го курсу лікувального факультету. Предметною галуззю 
виступав обов'язковий для вивчення предмет «Паразитологія». Методом Монте-Карло була 
вибрана експериментальна група у кількості 20 студентів. До складу контрольної групи 
увійшли інші студенти I потоку у кількості 40 чоловік, які навчалися за традиційною 
технологією. Впродовж семестру викладачами кафедри «Медичній біології» в співпраці з 
розробниками системи була побудована еталонна модель знань по курсу «Паразитологія», 
що включала 7 тем та близько 700 понять й лексем, згрупованих у близько 125 КП, які 
описували класифікацію, морфологію, характерні симптоми та методи діагностики паразитів 
людини. По кожній темі студентові пропонувалося від 15 до 30 шаблонів когнітивних 
прототипів, для заповнення в контексті підготовки до здачі модульного контролю. Для 
організації дослідження нами був розроблений модуль студента як підсистема у складі 
розробленої автоматизованої навчальної системи, в завдання якого входило надання 
студентові інтуїтивно-зрозумілого інтерфейсу для управління своїм учбовим планом та 
роботи над вправами самостійної роботи. Самостійна робота студента полягала в 
заповненні виділених слотів КП відповідями. При перевірці студентських робіт викладачем 
трималася на увазі специфіка курсу, при цьому відповіді студента, які не співпадали дослівно 
з даними з еталонної моделі, але проте були вірними по сенсу (друкарські помилки, 
латинська або російська назва об'єкту вивчення та ін.) зараховувалися на користь студента. 
Інтерфейс викладача для оцінки завдань в роботах студентів передбачав три типи оцінок: 
«виконано - 100%», «відкладене - 0%», «не вірно - 0%». Оцінка роботи здійснювалася в день 
завершення інтервалу часу виділеного на певну тему (2-3 дні). Після перевірки СРС по 
заданій темі студент діставав можливість для проведення самоконтролю або роботи над 
помилками для визначення помилок, допущених при заповненні слотів КП. При цьому в тих 
завданнях, які були помічені як «не вірно-0%», було відкрите значення з еталонної моделі. 
Самоперевірка була обов'язковою - без проведення самоконтролю по попередній темі була 
відсутня можливість переходу до наступної. Час на самоперевірку не обмежувався.  
Студенти, які не встигали вчасно виконати самостійну роботу по заданій темі виключалися з 
експериментальної групи для аналізу. Результати самостійної роботи показали, що студенти 
добре справляються із завданнями у форматі когнітивних прототипів (тільки по 1-й та по 5-й 
темі мінімальна результативність склала менше 70%). Позитивна результативність (більше 
80% вірно вирішених завдань) по усіх темах вище 75%. Дослідження показало, що більше 
1/5 (21%) завдань було виконано на 100% і в цілому більше 75% усіх завдань виконане на 
відмінно (не менше 80%). Близько 80% усіх студентів виконали усі теми з результативністю 
не менше 80% вірних відповідей. Після проведення СРС по усіх 7-и темах студенти обидвох і 
контрольної і експериментальної групи здавали модульний контроль (МК) у форматі 
традиційного тестування. Результати МК засвідчили, що середня якісна результативність 
студентів експериментальної групи була вища на 12% (67%, хто отримав оцінки вище «4», 
більше ніж 65 балів за МК) по порівнянню із контрольною групою 55%. Результати 
проведеного t-тесту для двох незалежних вибірок з різними дисперсіями показали якісну 
відмінність середнього результату МК експериментальної групи (при рівні статистичної 
значності p=0,013). Також був розрахований коефіцієнт кореляції Пірсона між даними про 
успішність виконання самостійної роботи та оцінкою за модульний контроль. Коефіцієнт 
кореляції r=+0,885 (p<0,05), що свідчить про високу міру лінійної залежності між 
параметрами. 
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Результати дослідження продемонстрували, що когнітивний прототип є дієвим 
засобом для організації трансферу знань у системі студент-комп’ютерна навчальна 
програма, а системне виконання учбових вправ студентами на основі КП дійсно підвищує 
ефективність сприйняття та якість засвоєння учбових декларативних медико-біологічних 
знань.  
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современных условиях. 

Вступление. Образовательный процесс нуждается в новых образовательных 
технологиях, обеспечивающих подготовку молодежи к жизни в современном обществе, 
которое сейчас многие называют информационным. Стремительные изменения в жизни 
общества и каждого отдельного человека, информационный обмен между человеком и 
средой обитания происходит сейчас с большей скоростью, чем это происходило, например, 
40-50 лет назад. Увеличение скорости прироста информации развивает когнитивную 
деятельность человека, а в практическом плане отражает его речемыслительную 
способность. Отсюда, ведущей целью современного образования должно стать 
формирование информационной компетентности обучающихся. 

Цель. В новых условиях необходимо создавать и новые технологии обучения – 
когнитивные, т.е. пути, приемы, способы, позволяющие обеспечить эффективное понимание 
обучающимися реального мира, успешную адаптацию к жизни в информационно 
перенасыщенной среде и интеллектуальное развитие. Например, с помощью специальной 
системы заданий, обеспечивающих логическую переработку информации. 

Основная часть. Задача преподавателя заключается не только в том, чтобы ставить 
контрольные вопросы и оценивать результаты работы студентов, но и формировать у 
студентов способность к самооценке, самоконтролю путем вовлечения его в открытое 
обсуждение «своего» и «чужого» выступления, какого-либо вида учебной работы. 

Когнитивные технологии позволяют создавать условия для понимания каждым 
студентом входящей информации. Например, формирование информационной 
компетентности учащихся, под которой понимается совокупность умений использовать 
информацию, поступающую из различных источников; умение конспектировать; умение 
аннотировать; умение осуществлять сбор информации по заданной проблеме; умение 
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осуществлять сопоставление информации, полученной из различных источников, по 
заданным критериям; умение использовать технические средства получения информации; 
умение использовать программные средства получения информации и мн.др. 

На практических занятиях отрабатываются группы умений, необходимых для 
адекватного восприятия и переработки учебной информации, такие как: восприятие и 
переработка информации, заданной в письменной форме; составление плана письменного 
текста; выделение в тексте исходных суждений и логических умозаключений; обнаружение в 
тексте необоснованных суждений и ошибочных или недостающих умозаключений; 
письменное или устное изложение письменного текста; составление тезисов изученного 
письменного текста; написание конспекта подготовка реферата по заданной теме и др. 

Когнитивный аспект в обучении предполагает развитие речемыслительной 
деятельности студента. В связи с этим развиваются навыки восприятия и переработки 
информации, заданной в устной форме; конспектирование устной речи; комментирование 
устного выступления; постановка уточняющих и дополнительных вопросов к устному 
выступлению; участие в дискуссии и др. 

В поисках способов когнитивных технологий в обучении вариативным компонентом 
модели учебного процесса являются различные средства обучения в привычной нам 
формулировке «средства наглядности»: таблицы, плакаты, кино- и видео-, схемы, 
демонстрационные программы и т.д.; технические средства обучения (кино-, 
видеопроекторы, электронные доски, компьютеры, т.д.) 

Важной составляющей процесса когнитивного обучения является организация 
самостоятельного (продолженного) образования, работы, в рамках учебных семестров это 
заранее озвученные домашние задания с различной степенью временной подготовки. 

Выводы. С помощью описанных когнитивных приемов можно достичь понимания 
студентами структуры и содержания изучаемой информации. Формирование 
информационной компетенции по различным областям знания в рамках учебных программ 
позволяет студентам получить качественные знания по конкретным предметам. 
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Післядипломна освіта як різновид освіти загалом має певні закономірності, принципи, 
правила і, відповідно, методи вивчення. Навчання є невід’ємним елементом процесу 
отримання знань під час післядипломної освіти. Воно передбачає здійснення двох основних 
видів діяльності: викладання і навчання. 

Метою роботи став пошук ефективного використання когнітивних технологій у 
поточному навчальному процесіна факультеті післядипломної освіти медичного 
університету. 

Характерною ознакою сьогодення є розвиток європейського освітнього простору, що 
об’єднує освітні системи різного типу та рівня при збереженні їхньої самобутності. 
Особливість цього освітнього просторуполягає в створенні нової моделі освіти, котра на 
основі результатів навчання регулює саморозвиток у цієї системи вищої освіти. 

Методи навчання мають тісний організаційнийвзаємозв’язок і взаємопроникнення. 
Вибір методу навчання залежить від його відповідності до цілей навчання. Крім того, 
викладач співвідносить методи навчання з конкретним педагогічними завданнями, визначає 
у провізорів-інтернів та провізорів-курсантів рівень розвитку та сформованості 
загальнонавчальних і спеціальних умінь і навичок. 
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Когнітивні методи навчання на факультеті післядипломної освіти є частиною побудови 
цілісної системи продуктивних методів навчання. 
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Підписання Україною Болонської декларації явилось причиною включення вітчизняних 
вузів до процесів реформування вищої школи, основною метою яких є поліпшення якості 
освіти [1,2]. 

Необхідність нових рішень продиктована тими змінами, які відбуваються сьогодні в 
світі. Перш за все, це глобалізація економіки і стрімкий розвиток технологій. Для того щоб 
бути фахівцем високого рівня, крім предметних, потрібні також метапредметні знання, вміння 
та навички [3,4].  

Очевидно, що такі знання необхідно формувати і розвивати, а вища школа є тим 
інститутом, який може і повинен вирішувати дану задачу. Як відомо, головними 
характеристиками випускника є його компетентність і мобільність. У цьому зв'язку, акценти 
при вивченні навчальних дисциплін переносяться на процес пізнання, ефективність якого 
повністю залежить від пізнавальної активності самого студента [5,6].  

Новий підхід в навчанні передбачає попереднє визначення переліку компетенцій, які 
необхідно формувати в медичних вузах. Компетентнісний підхід можна розглядати не тільки 
як засіб оновлення змісту медичної освіти, але і як механізм приведення його у відповідність 
до вимог сучасності [7].  

На кафедрі фармакогнозії, фармакології і ботаніки ЗДМУ впроваджений 
компетентнісний підхід до навчання з предмету «фармакологія», тобто – визначення 
результатів навчання студентів, отже, впроваджені, обрані університетом компетенції, в тому 
числі для студентів фармацевтічсекого факультету, які навчаються за кредитною 
технологією.  

Фармакологія вивчається студентами фармацевтичного факультету на 3 курсі, обсяг 
навчальних годин складає 270 (6 кредитів). Для визначення п'яти компетенцій були 
розроблені оптимальні й адекватні методи навчання студентів для досягнення поставлених 
цілей і завдань. Когнітивна компетенція включає теоретичні знання, що стосуються 
класифікації лікарських засобів, структури рецепта, правил виписування, закономірностей 
фармакокінетики і фармакодинаміки, можливостей використання лікарських засобів на 
основі уявлень про їх властивості, основні показники до призначення, протипоказання, 
небажані побічні ефекти. Студенти фармацевтичного факультету повинні також знати 
міжнародні непатентовані назви препаратів основних лікарських груп, арсенал нових 
лікарських засобів, їх переваги перед застосованими препаратами. Даний компонент 
формується систематично під час проведення практичних занять і читання лекцій.  

Операціональний компонент включає формування навичок з виписування рецептів в 
різних лікарських формах, оцінку взаємодії лікарських засобів для забезпечення 
еффектівностной і безпечної фармакотерапії, розпізнавання небажаних і побічних ефектів. 
Крім перерахованих навичок, даний компонент передбачає аналіз і корекцію рецептів, 
розрахунок та оцінку дози, в тому числі для дітей та осіб похилого віку, вміння замінювати 
відсутні лікарські засоби на хімічні та фармакотерапевтичні аналоги, орієнтацію в арсеналі 
нових препаратів, їх перевагах перед аналогами і в найбільш широко використовуваних 
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синонимах, надання консультативної допомоги лікарям і населенню з використання 
лікарських засобів. Операціональний компонент формується як під час проведення 
практичних занять, так і під час виконання СРС.  

Комунікативний компонент - важливий компонент у практичній діяльності провізора 
формується на практичних заняттях, особливо під час захисту СРС. Цей компонент 
припускає володіння державною, російською та іноземною мовами, грамотною і розвиненою 
промовою, вміння бачити і будувати логіко-композиційну основу для попередження та 
вирішення конфліктних ситуацій в колективі, роботу в групі на основі принципів поваги 
особистісних, етнічних, релігійних взаємин, відстоювання своєї точки зору. Він передбачає 
також попередження і розв’язання конфліктних ситуацій при консультації пацієнтів і 
медичних працівників.  

Правова компетенція – яку можна розглядати як володіння нормативно-правовою 
базою з прав пацієнта і обов'язків медичного працівника фармацевтичного профілю, по 
збереженню і відпустці лікарських засобів, а також знання наказів, що регулюють правила 
виписування рецептів. Реалізація правового компонента досягається при виписуванні 
рецептів під час практичних занять та при проведенні рубіжного контролю, а також шляхом 
підготовки та захисту студентами СРС з прав пацієнта і обов'язкам провізора, з подальшим 
груповим обговоренням. Компетенція безперервного навчання і освіти (самовдосконалення і 
розвиток) формується у студентів шляхом їх роботи в інтернеті та при захисті СРС. 
Самонавчання припускає використання сучасних методів дослідження, комп'ютерних 
технологій збору інформації, її обробки та аналізу, самостійний пошук інформації з 
навчальної, довідкової та наукової літератури, нормативним документам, інтернет ресурсам і 
критичну оцінку отриманих даних. При формуванні даної компетенції студенти виконують 
складні форми СРС, складають кросворди, представляють презентації та виступають з 
доповідями. На кафедрі фармакології згідно методології викладання, оскільки змінюються 
підходи до оцінки результатів навчання, коли оцінюються не тільки знання, а й рівень 
сформованості професійної компетентності, нами були розроблені критерії оцінки 
компетенцій, засновані на принципах, вироблених і затверджених в ЗДМУ. Оцінка знань і 
навичок студентів здійснюється різними методами, їх вибір залежить від завдань дисципліни, 
теми занять. Для оцінки когнітивної компетенції використовуються такі методи оцінки: 
повсякденне спостереження за навчальною роботою студентів, усне опитування, які є досить 
ефективним і найпоширенішим методом перевірки знання студентів. Однак, він відносно 
трудомісткий і дозволяє протягом занять перевірити знання незначної кількості студентів. 
Тому використовуються його різні модифікації: фронтальний, ущільнений, а також письмове 
опитування, що включає завдання в тестовій формі і що дозволяє на одному занятті 
оцінювати всіх студентів. Модифікацією усного опитування є також виставляння окремим 
студентам «загальноурочного балу».  

Операціональна компетенція оцінюється в письмовій формі шляхом виписування 
рецептів з розбором, що включає групову приналежність, основні фармакологічні ефекти, 
показання до призначення та побічні ефекти, і протипоказання. Дана компетенція для 
студентів фармацевтичного факультету передбачає також аналіз і корекцію рецептів, 
визначення разової і добової доз, консультацію для лікаря і пацієнта, заміну препаратів, 
знання синонімів. Комунікативний компонент оцінюється на рубіжному контролі, відповідно 
до критеріїв, складеним з урахуванням специфіки спеціальності.  

Оцінка компетенції безперервного навчання і освіти включає: написання есе, 
рефератів, підготовку презентацій, складання тестових завдань, таблиць, виписування 
рецептів з розбором і проводиться згідно з графіком прийому СРС.  

Контроль з правової компетенції проводиться в тестовій формі, що включає питання з 
наказів, що регламентують правила виписування рецептів та володіння нормативно-
правовою базою з прав пацієнта і обов'язків провізора.  
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Результати формування впроваджених компетенцій з фармакології у студентів 
фармацевтичного факультету оцінюються на підсумковому контролі, що включає 2 етапи:  

1 етап – тестовий контроль для визначення когнітивної і правової компетенцій,  
2 етап – оцінка практичних навичок, а також комунікативної компетенції.  
Таким чином, впровадження компетентнісного підходу до навчання дає можливість 

виходу медичної освіти на якісно новий рівень. Реалізація компетентнісного підходу у 
професійній освіті сприятиме підготовці кваліфікованого, конкурентоспроможного на ринку 
праці фахівця, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, 
готового до постійного професійного росту, соціальної та професійної мобільності. 
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автоматизовані системи навчання. 

Фармацевтична діяльність – це професійна діяльність у системі охорони здоров'я з 
надання фармацевтичних послуг на всіх етапах просування фармацевтичних товарів від 
виробника до споживача, яка реалізує своє головне завдання — виробництво і своєчасне 
забезпечення споживачів ефективними, безпечними та доступними за ціною лікарськими 
засобами. 

Вона об’єднує підприємства, організації і установи, що характеризуються відносною 
однорідністю продукції, яку вони виробляють та реалізують споживачам, а також тотожністю 
технічної бази і технологічних процесів, сировини, яка використовується, загальних підходів 
до організації та управління процесами створення, виробництва, контролю якості та 
реалізації продукції, а також професійної підготовки кадрів. 
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З точки зору науково-технічних факторів, фармацевтична галузь має певні 
особливості, які відрізняють її від інших галузей. До них можна віднести тривалий цикл 
розроблення лікарських оригінальних препаратів, високу наукомісткість, широкий асортимент 
фармацевтичної продукції, нееластичний попит, залежність потреби в лікарських засобах від 
епідемій, стихійних лих та інших екстремальних ситуацій, необхідність забезпечення 
доступності лікарських препаратів для широких верств населення та ін. 

Як бачимо, фармацевтична галузь, як наукомісткий сектор економіки стикається з 
надходженням великої кількості різнорідної інформації. Семантичний аналіз великого об’єму 
професійної інформації представляє її в електронному виді. В цих обставинах інтеграція, 
виявлення і легкий доступ до неї є найбільш важливими факторами сьогодення.  

Тому, актуальним є детальна формалізація предметних областей знань у 
фармацевтичній галузі за допомогою онтологій.  

Онтологія – це формальна, явна вказівка загальної концептуалізації. Вона визначає 
основні терміни і відносини, які включають словниковий склад тематичної області, а також 
правила поєднання термінів та відносин, щоб визначити розширення для словника. Її можна 
представити у вигляді концептуальної схеми, яка складається зі структури даних, що містять 
всі релевантні класи об'єктів, їх зв'язки і правила (теореми, обмеження), прийняті в даній 
області.  

Літературні дані свідчать про те, що основними сферами застосування онтологій є  
моделювання бізнес-процесів, семантична павутина (англ. Semantic Web), штучний інтелект. 

З швидким ростом джерел наукової інформації, в тому числі і у фармації, з’являється 
необхідність інтегрованого доступу до цих джерел. 

Щодо фармацевтичної галузі онтології можуть використовуватися в процесі 
програмування як форма представлення знань для надання консультацій відносно 
лікарських засобів та їх створення; у бізнес відношеннях між роботодавцями і працівниками, 
а також для формалізації знань предметних областей при підготовці фармацевтичних кадрів, 
наприклад, таких як організація та економіка фармації, менеджмент та маркетинг у фармації 
та ін. 

Таким чином, семантична інтеграція інформації може бути покладена у розробку 
інтелектуальних автоматизованих систем навчання дисципліни «Менеджмент та маркетинг у 
фармації» в основі якої знаходиться база знань в представлених онтологіях. 
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Суттєва зміна завдань і структури Збройних Сил України (ЗСУ), особливо у зв’язку з 
останніми подіями на Сході України в зоні бойових дій, вимагає значних перетворень у 
системі військової освіти та організації підготовки офіцерських кадрів. Реформування 
вітчизняної вищої школи і вищих медичних закладів, потребують сучасного оновлення 
методології викладання курсу «Спеціальної підготовки» для провізорів-інтернів, зокрема, 
очно-дистанційної форми навчання. Це забезпечить формування висококваліфікованих 
фахівців з глибокими теоретичними знаннями та професійними навичками. 
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Практика показала, що одна з найбільш розповсюджених помилок при створенні 
методичного забезпечення дисциплін у системі дистанційної освіти полягає у виконанні його 
у вигляді електронної копії стандартних друкованих підручників. Безперервний пошук нових 
форм, методів та способів навчання дозволили систематизувати весь навчальний матеріал, 
скоротити і перерозподілити інформацію так, щоб серед тем з дисципліни «Спеціальна 
підготовка» не було другорядних та малозначимих. Адже в сучасних умовах Україна вкрай 
потребує якісно підготовлених фахівців з питань організації і управління щодо забезпечення 
ЗСУ лікарськими засобами та медичним майном в умовах надзвичайних ситуацій та 
воєнного часу. 

Основною ідеєю викладання курсу «Спеціальної підготовки» стала максимальна 
поінформованість провізорів-інтернів з організації медичного забезпечення ЗСУ з 
врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки в умовах 
надзвичайних ситуацій та воєнного часу завдяки сукупності способів, методів подання 
навчальної інформації і організації навчального процесу. У зв’язку з цим, вважаємо головним 
завданням впровадження в навчальний процес інформаційних технологій, зокрема, 
когнітивних технологій навчання, які забезпечать підготовку високоосвіченого, професійно 
переконаного фахівця. 

Когнітивні технології надають у розпорядження викладача могутній набір інструментів, 
що повинні ефективно використовуватися для досягнення мети навчального процесу. 
Досягнення когнітивних наук, когнітивної психології та лінгвістики, дозволяють збагатити 
існуючі методики структуризації знань новими підходами до форми представлення й 
репрезентації учбових понять. Зокрема, когнітивна психологія декларує наявність, так 
званих, когнітивних структур особистості (КС), на основі яких відбувається сприйняття, 
засвоєння та зберігання інформації у свідомості людини. В результаті проведеної нами 
роботи був знайдений універсальний патерн, названий когнітивним прототипом (КП), як 
результат экстерналізації ментальних інформаційних структур людини, який може бути 
використаний як основа для структуризації та репрезентації понять під час навчання 
провізорів-інтернів. Представлення учбового контенту у формі уніфікованих інформаційних 
одиниць близьких до форми природних когнітивних структур людини покликаний підвищити 
засвоєння матеріалу провізорами-інтернами, а також прискорити формування когнітивних 
структур у разі їх повної або часткової відсутності, а також зміцнення і закріплення існуючих 
КС. Відсутність когнитивно-психологічних норм репрезентації учбової інформації у системах 
комп’ютерного навчання спонукає нас до розробки науково-обґрунтованої методики 
структуризації та формалізації навчального матеріалу, що може бути реалізованим на основі 
методів структурного аналізу та формальної структури когнітивного прототипу. 

Індексація на понятійній основі формалізованих навчальних елементів бази знань 
навчальної дисципліни «Спеціальної підготовки» розширює можливості їх застосування при 
створенні навчальних матеріалів з курсу для очної частини інтернатурі зі спеціальності 
«Загальна фармація» та слухачів передатестаційних циклів, що дозволить скоротити час 
викладача на основі повторного використання існуючих вузлів когнітивних прототипів. 
Потрібно враховувати, що подання матеріалу у формі прототипів когнітивних структур 
відповідає дидактичним прийомам викладу навчального матеріалу, які використовують 
більшість викладачів і має сприяти підвищенню показників успішності провізорів-інтернів на 
етапі самостійної роботи. 
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Вступ. Зміни характеру і ринку праці обумовлюють необхідність у підготовці фахівців 
з конкурентоспроможним рівнем кваліфікації, що і спонукає до змін у технологіях їх навчання. 
Технології навчання мають бути орієнтовані на мобільне коректування моделі фахівця; 
забезпечувати індивідуалізацію освітніх програм і шляхів їх засвоєння із урахуванням 
ступеня професійної підготовки та інтересів студентів. Одним із засобів забезпечення 
особистої орієнтації професійної підготовки фахівця є пошук таких технологій навчання, які б 
сприяли його самореалізації і приводили до створення освітнього продукту, що є адекватним 
до предметів що вивчаються. У цьому випадку студент виступає суб'єктом своєї освіти і має 
можливість вибудовувати індивідуальну освітню програму, а саме визначати освітні цілі, 
відбирати вміст і форми навчання, тобто брати участь у проектуванні власної освіти.  

Мета дослідження: обґрунтувати доцільність використання когнітивних технологій у 
навчальному процесі студентів. 

Основна частина. Широке впровадження педагогічних технологій почалося у 60-х 
роках і пов'язано з іменами Дж. Керролл, Б. Блум, Д. Брунер, Д. Хамблін та ін. Аналіз 
іноземного досвіду цього напрямку представлений у роботах з порівняльної педагогіки  
Т. А. Ільїної, М. В. Кларина, Н. Д. Никандрова та інш. Поняття «Педагогічна технологія» у 
вузівській освіті Н. В. Бордовська (2007) пов'язує з певними професійними діями викладача, 
які усвідомлено включають відомий та засвоєний ним механізм розгортання логіки, того або 
іншого педагогічного процесу як процесу досягнення мети або процесу реалізації 
поставлених завдань. 

Велике накопичення інформації у педагогічній діяльності сприяє безперервному 
навчанню. Для успішного навчання студенту необхідним є високий рівень інтелектуального 
розвитку сприйняття, уявлення, пам'яті, мислення, уваги, ерудованості, широти пізнавальних 
інтересів, високого рівня логічних операцій. При недостатньому розвитку вказаних якостей 
вони здатні це компенсувати за рахунок підвищеної мотивації або працездатності, 
посидючості, ступеню вимог, ретельності та акуратності у навчальній діяльності. Проте, 
інтерес до навчання і успішність все одно знижуються. Щоб цього не сталося, отримані ними 
знання мають бути осмислені і цінністно-орієнтовані. І, одним з напрямків вирішення цієї 
проблеми є вдосконалення педагогічних технологій. 

Сучасна освіта пропонує велику кількість технологій. Ми вважаємо, що однією з 
найефективніших педагогічних технологій для активного навчання є когнітивні технології. У 
пізнавальній діяльності когнітивні технології базуються на положеннях когнітивної психології, 
що займаються людським розумом, мисленням і тими ментальними процесами і станами, які 
з цим пов'язані. 

У сучасних дослідженнях інтелекту замість понять «увага», «пам'ять», «мислення», які 
характеризують пізнавальну діяльність людини, використовується термін «когнітивний».  
М. Є. Бершадський (2005) стверджує, що термін «когнітивний» описує пізнавальну діяльність 
з точки зору процесів інформаційного обміну людини з довкіллям. Основна мета когнітивної 
психології – інтелектуальний розвиток студентів у процесі засвоєння систематичного 
наукового змісту. Когнітивна психологія вивчає те, як людина отримує і уявляє інформацію 
про світ, як вона зберігається у пам'яті і перетворюється в знання, і як вони впливають на 
нашу увагу і поведінку. Когнітивна психологія охоплює увесь діапазон психологічних процесів 
- від відчуттів до сприйняття, розпізнавання образів, уваги, навчання, пам'яті, формування 
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понять, мислення, уяви, запам'ятовування, мови, емоцій, процеси розвитку та охоплює 
різноманітні сфери поведінки. 

Вперше поняття про когнітивне вчення з'явилися у працях Е. Ч. Толмена (1948), а з 
розвитком когнітивної психології поширилося і на педагогіку (Дж.С. Брунер, 1966, 1968, 1977; 
Р. Ч. Аткінсон, 1968; Р. Е. Гарднер, 1983, 1993, М. С. Шехтер, 1981, 2001). Поняття 
«Когнітивне вчення» і «пізнавальне вчення» не є синонімами. Французькі дослідники  
Е. Лоарер і М. Юто (1997) відзначають, що термін «когнітивне вчення» визначає одну з 
областей дослідження у психології та один з напрямів у педагогіці. Основна мета 
використання когнітивних технологій, на думку дослідників, полягає в розвитку всієї 
сукупності розумових здібностей і стратегій, адаптації до нових ситуацій. 

В умовах когнітивної майстерності освітній процес направлений не на поглинання 
інформації, а на пізнавання внутрішніх стосунків досліджуваних предметів, це і спонукає 
студентів до діалогового, дослідницького роздуму, підвищує концентрацію ментальної 
активності. Усвідомлене та обґрунтоване навчання сприяє високоефективному зростанню 
розумової діяльності. Усвідомлення виступає чинником, який є здатним забезпечити 
перенесення знання або стратегії розумової діяльності з однієї області в іншу, а також 
сприяє розвитку вольового контролю над розумовою діяльністю. Набуті попередні знання 
забезпечують вживання їх у формуванні нових учбових стратегій, сприяють пожвавленню 
інтересу до предметного та міжпредметного навчання. Перенесення обумовлюється 
властивостями рефлексивного мислення, ефективною діяльністю знов перебудованих 
зв'язків у когнітивних структурах. Критерієм когнітивного розвитку у процесі навчання є 
розуміння суб'єктом своєї здатності виконати певні завдання (рівень розвитку рефлексії) та 
ефективністю стратегії, якою керується суб'єкт у когнітивній діяльності для досягнення мети. 
Когнітивне навчання відповідає тим природним психологічним механізмам відбору 
інформації, якими користується індивідуальна психіка.  

Когнітивна психологія створила новий напрям у педагогіці – когнітивні технології 
навчання. Під когнітивними педагогічними технологіями ми розуміємо навчальний процес 
інтелектуального розвитку студентів, який базується на модульному представленні 
вивчаємої інформації. У рамках когнітивного підходу студент вважається активним і свідомим 
учасником процесу навчання, а не об'єктом навчальної діяльності педагога, тобто 
реалізуються суб'єкт-суб'єктні стосунки між студентами і викладачем, а процес навчання має 
особистий і соціально обумовлений характер.  

Одним з центральних понять когнітивної технології є поняття про когнітивні схеми. 
Сприйняття людини є активний процес збору інформації, що здійснюється за допомогою 
спеціальних когнітивних схем, які формуються у процесі навчання і протягом усього життя, і 
якщо ці засоби відсутні, то інформація, або сприймається, або частково спотворюється. 
Тому, досвід, знання, навички впливають на повноту сприйняття реальних предметів і подій. 
Засвоєння нового навчального матеріалу завжди супроводжується вживанням деяких 
прийомів, методів пізнання або логічних операцій, які є засобами перетворення інформації. 
Для інтегрування нової інформації в існуючу систему знань необхідно, щоб існували 
когнітивні схеми у свідомості студента. Якщо ці схеми відсутні, то здобуття нової інформації у 
студента не відбудеться. Спотворена, неповна або помилкова когнітивна схема, що наявна у 
свідомості студента, приводить до спотвореного, часткового або помилкового сприйняття 
інформації з довкілля, що утрудняє або робить неможливою адаптивну поведінку. Тому 
навчання є доцільним розглядати як процес формування когнітивних схем, релевантних тим 
видам інформації, які необхідно навчитися сприймати і переробляти для адекватного 
реагування. 

Когнітивна технологія має модульну структуру. Кожен модуль – це система занять, що 
об'єднані загальною дидактичною метою. Чинником формування модуля є процедурна 
інформація в основі приватного або загального методу наукового пізнання. Кожен модуль 
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включає три блоки занять, на кожному з яких вирішується певне дидактичне завдання: блок 
вхідного моніторингу; теоретичний блок; процесуальний блок. 

Блок вхідного моніторингу призначений для отримання інформації про рівень 
когнітивної готовності студентів до сприйняття і розуміння нової інформації і виконання 
різних пізнавальних дій та операцій. Когнітивна готовність визначає успішність усієї 
подальшої діяльності студентів по засвоєнню нового матеріалу. Для вивчення рівня 
когнітивного розвитку використовується спеціальна система моніторингу, яка діагностує 
базові когнітивні характеристики інтелекту, що мають нейрофізіологічну природу; загальні 
вміння; міжпредметні знання і вміння; предметні знання і вміння.  

У теоретичному блоці вивчається декларативна інформація. Основним завданням 
для викладача є формування семантичних мереж понять, що вивчаються та пов'язуються з 
вже відомими студенту поняттями за допомогою загальних логічних і специфічних 
предметних видів зв'язку. 

У процесуальному блоці вивчається процедурна інформація. Вона містить правила та 
алгоритми виконання різних видів предметної діяльності, засоби перетворення об'єктів, що 
вживаються у предметній області для отримання очікуваних результатів. Засвоєння цієї 
інформації є необхідним для оволодіння загальними і приватними методами, що 
забезпечують адекватне сприйняття, пізнання і перетворення навколишнього світу для 
адаптації до умов існування.  

Результатом навчального процесу є формування у свідомості кожного студента 
когнітивної схеми. Після засвоєння декларативної і процедурної інформації проводиться 
тріада занять: для узагальнення повторення, тематичного підсумкового контролю і корекції. 
Таким чином, при неправильному сприйнятті або спотворенні навчальної інформації 
можливим є проведення її корекції з використанням цих технологій. 

Висновки. Когнітивні технології сприяють розвитку і формуванню широкого кругозору 
у студентів, самостійному пошуку істини, критичному сприйманню суперечливих ідей, 
здібностей до аналізу і проектуванню своєї діяльності, самостійних дій в умовах 
невизначеності, придбанню нових знань; володінню стійким прагненням до 
самовдосконалення; творчої самореалізації. Знання і можливості, отримані при такому 
підході, сприяють розвитку високого рівня інтелекту, формуванню творчого потенціалу, 
накопиченню практичного досвіду, формуванню необхідного в нових освітніх умовах 
методичного мислення. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОГНІТИВНОГО МЕТОДУ КОНСТРУЮВАННЯ ПОНЯТЬ. З ДОСВІДУ РОБОТИ 
ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Надаховська Н.І., Бурмістрова Л.М. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Ключові слова: когнітивний метод, конструювання, поняття. 

Сучасне суспільство вимагає від випускника оволодіння базовими компетенціями, які 
потребують залучення фахових навичок та умінь, творчості, інновації, впевненого 
використання інформаційних і комунікаційних технологій, якими користується суспільство. 
Кожен метод навчання складається з множини дидактичних прийомів, органічно поєднаних 
між собою в певну систему. Важливого значення у вищих навчальних закладах набуває 
інтенсифікація процесу навчання шляхом впровадження викладачами різноманітних 
технологій, які дозволяють надати студентам ґрунтовних знань, забезпечити високий рівень 
опанування та закріплення матеріалу на практиці. Одним із перспективних напрямків 
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реформування сфери освіти є впровадження в навчальний процес базової системи 
психолого-педагогічних і методичних технологій, а саме, когнітивних технологій – науково 
обґрунтованих, системно впорядкованих та експериментально перевірених форм та методи 
навчання, які стимулюють і мотивують навчально-пізнавальну діяльність. 

Мета роботи. Проаналізувати і розкрити деякі когнітивні методи навчання у студентів 
III–IV курсів спеціальності «Лікувальна справа» КВНЗ «Запорізький медичний коледж» 
Запорізької обласної ради. Дослідити характерні особливості, що мали місце при 
впровадженні та використанні когнітивного методу навчання – методу конструювання понять.  

До найбільш вагомих принципів когнітивного методу конструювання понять при 
вивченні дисциплін циклу професійної та практичної підготовки відносяться принципи 
тематичної системності, професійної орієнтації, інтегративної діяльності та формування 
стратегій навчальної діяльності. Наш досвід впровадження і використання когнітивних 
методів навчання, або методів навчального пізнання використовується понад 5 років. 
Оволодіння психолого-педагогічними закономірностями професійної підготовки спеціаліста 
медичного профілю враховує, що навчальна дисципліна є складною системою впливів на 
когнітивну сферу студента. Тому, щоб закласти основи цілісного формування професійного 
світогляду у висококваліфікованого спеціаліста ми часто використовуємо інтегрований метод 
у навчанні, тобто побудову структурно-логічних зв’язків між дисциплінами, які допомагають 
подолати недоліки предметної системи та спрямовані на поглиблення взаємозв’язків між 
дисциплінами. Когнітивний підхід до навчання все більше усвідомлюється як нагальна 
потреба сучасної освіти. А когнітивні методи навчання дають можливість зрозуміти 
взаємозв’язок між дисциплінами та змогу студентам, майбутнім медичним працівникам, 
аналізувати, мати свою думку, уміти аргументувати, правильно оцінити медичну проблему 
пацієнта. Щоб отримати максимальну користь у зростанні когнітивного мислення у студентів, 
педагогічний підхід вимагає від викладача підвищеного рівня педагогічної майстерності, 
універсальності його освіти, він дозволяє реалізувати один з найважливіших принципів 
дидактики – принцип системності навчання і створює оптимальні умови для розвитку 
мислення, розвиваючи логічність, гнучкість, критичність. Проходження студентами різних 
дисциплін здійснюється протягом всього періоду навчання за рахунок інтеграції методів 
навчання. Їх безперервність та послідовність впродовж кількох років навчання дозволяє 
майбутнім медичним працівникам набути відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня і 
здобувати необхідний і достатній обсяг практичних знань та вмінь. Аналізуючи програми 
медичних коледжів, спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», ми зробили 
висновок, що вони забезпечують нам можливість використання методу конструювання 
понять. Існує безліч «перехресних» або, так званих, наскрізних понять при вивченні суміжних 
дисциплін. Такі поняття, а в нашому випадку теми, які дають можливість послідовного 
логічного переходу від однієї дисципліни до іншої і забезпечують цілісність сприйняття 
студентами свого фаху, а не вузько інформованого спеціаліста. Методика застосування 
методу конструювання понять, на наш погляд, передбачає мобільність педагогічного 
колективу, його здатність до інтенсифікації навчального матеріалу, готовність до творчого 
мислення. Нашими викладачами на першому етапі визначаються дисципліни, через які 
проходять такі теми. Наприклад, теми «Пухлини легень», «Атеросклероз», «Жовчнокам’яна 
хвороба» присутні у програмах з дисциплін «Внутрішня медицина» та «Хірургія». Викладачі 
разом визначають наочні посібники, підручники, мультимедійний матеріал, що сприяють 
узагальненню знань з різних дисциплін. Вже на цьому етапі студенти отримують і 
використовують інформацію в новому для них предметному полі та збільшують когнітивну 
здатність мислення. Звісно, на лекції два викладача сприймаються студентами креативно, це 
сприяє зростанню когнітивного мислення, змушує їх дізнатися більше з теми, отримувати 
більше задоволення від навчання, і переносити набуті знання в інші етапи професійної 
підготовки медичного працівника. На другому етапі, практичному занятті, яке вже проходить 
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окремо в різних лікувальних закладах, але викладачі цих дисциплін у якості самостійної 
роботи пропонують студентам розглянути методичні розробки, складені одночасно з 
«Внутрішньої медицини» та «Хірургії» за цими темами, у яких пропонуються  таблиці, схеми, 
контрольні питання, завдання, ситуаційні задачі. Це як «тренувальні ігри для мозку», вони 
дозволяють краще запам’ятовувати, адже студенти з ними працюють, готуючись не тільки на 
одну дисципліну. А на практичному занятті кожен з викладачів ще акцентує увагу на поняттях 
суміжної дисципліни. Тобто за допомогою систематичного повторення алгоритмічних етапів 
викладач допомагає студентам збільшити обсяг та якість такого результату. На заключному 
етапі, який за навчальним планом у коледжі представлений у вигляді перевідних, державних, 
ліцензійних іспитів з цих дисциплін викладач контролює підготовленість студента, оцінює 
якість засвоєння матеріалу. За нашими спостереженнями ці теми студенти краще 
запам’ятовують, майже не вагаючись правильно відповідають на програмованому контролі. 
Це свідчить про те, що вони набрали більше на абсолютно іншому когнітивному рівні з того ж 
матеріалу, змогли перенести знання, які вони отримали, використовуючи метод 
конструювання понять, в інші галузі медичної діяльності. 

Висновки. Когнітивні технології навчання в медичних навчальних закладах 
створюють умови для сприйняття кожним студентом інформації, що входить, стимулюють 
вміння виділяти специфічні міждисциплінарні зв’язки та розвивають клінічне мислення. 
Особливості когнітивного методу конструювання мають специфічні прийоми педагогічної 
діяльності у вигляді деяких організаційних зусиль зі сторони викладачів, але вони дуже 
ефективні, тому що передбачають глибокий позитивний вплив на когнітивне зростання, 
відкриваються можливості для розумового пізнання. Ці технології дозволяють запобігти 
«навчанню для складання тестів» та змусити студентів вчити більше загалом. 
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факторы. 

Использование информационных технологий раскрывает огромные дополнительные 
возможности традиционных методов и средств обучения. Они позволяют развивать 
различные виды личностно-ориентированной мотивации студентов в обучении, 
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию образовательной деятельности с 
учётом способностей студентов, их уровня обученности, склонностей и интересов. 

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. Известно, что при положительном отношении к 
тому, что еще предстоит делать, у студента есть соответствующее настроение и желание, 
он легко включается в деятельность и ожидает от нее положительных результатов. 
Трудности, возникающие в этом случае, воспринимаются нормально, они не разрушают 
деятельности, а, напротив, даже стимулируют ее. При исходно отрицательном отношении к 
предстоящей деятельности вхождение в деятельность сопровождается, как правило, 
отрицательными эмоциями, повышенной тревожностью, уклонением от деятельности под 
различными предлогами. Характер мотивации зависит от многих причин, но есть ситуации и 
виды деятельности, которые воспринимаются как несущие в себе «отрицательный заряд». К 
таковым можно отнести контроль и оценку результатов обучения студента. 

Активная самостоятельная работа студентов так же возможна только при наличии 
серьезной и стойкой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к 
последующей эффективной профессиональной деятельности. Среди других мотивационных 
факторов, можно выделить следующие:  

- 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 (рейтинги, тесты), что 
при определенных условиях может вызывать стремление к состязательности, которое само 
по себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента.  
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Важным мотивационным фактором в учебной деятельности является также личность 
преподавателя. Преподаватель может быть примером для студента как профессионал, как 
творческое лицо, помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить 
перспективы своего внутреннего усовершенствования.  

Работа преподавателя, прямо направленная на развитие мотивационной сферы, 
включает в себя следующие виды воздействий: 

- актуализация уже сложившихся ранее мотивационных установок, которые надо не 
разрушать, а укреплять и поддерживать; 

- создание условий для появления новых мотивационных установок  и появление у 
них новых качеств; 

- коррекция дефектных мотивационных установок. 
Важную роль в мотивации обучения играет и содержание учебного материала при 

разработке тематических планов, планов отдельных занятий, при подборе иллюстративного 
материала. Преподавателю необходимо учитывать характер потребностей студентов. Для 
этого содержание учебного материала должно быть вполне доступно для их понимания, 
должно опираться на имеющиеся у них знания и на жизненный опыт студентов, но в то же 
время материал должен быть достаточно сложным, обязательно должен нести новую 
информацию, в свете которой могут быть осмыслены прошлые знания и опыт.  

Таким образом, рациональное управление мотивационным фактором в учебной 
деятельности студента позволяет не только приобщать будущих специалистов к 
исследовательской деятельности, развивать у них навыки самоконтроля и 
самообразования, продуктивно распределять время, но и эффективно реализовывать 
функции контроля в учебном процессе. 
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простір, дистанційне навчання, контрольно-аналітична діяльність. 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього 
комп'ютерних технологій, які проникають у всі сфери людської діяльності, забезпечують 
поширення інформаційних потоків у суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний 
простір. Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація медичної освіти. 
Даний процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-
виховного процесу, пов'язаними з внесенням коректив у зміст технологій навчання, які 
повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям. 

Так на кафедрі анатомії людини Державного закладу «Дніпропетровської медичної 
академії Міністерства охорони здоров'я України» в останні роки поглиблюються зміни в 
навчальному процесі під впливом впровадження інформаційних технологій. З 2012 року на 
кафедрі працює інформаційний сайт на якому розміщено всю необхідну та важливу 
інформацію стосовно навчального процесу, а саме електронні методичні посібники, 
підручники та атласи з анатомії людини, загальна база медичних тестів з матеріалів КРОК 1, 
2, 3, що містить повний блок тем з предмету, та обґрунтування у вигляді  правильних 
відповідей до кожного завдання. Також на сайті є вся необхідна в методичному аспекті 
інформація, а саме; розклад занять, графік чергувань викладачів кафедри та доцентів, 
критерії оцінки практичних та модульних занять, тематичний план лекційного та практичного 
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курсів. Сайт постійно оновлюється співробітниками кафедри, що забезпечує відповідність, 
сучасність та раціональність викладеної інформації. Такий підхід несе в собі певні 
психологічні аспекти навчання студентів, це по-перше дозволяє їм отримувати більш повну, 
а по-друге, і це є найважливішим, доступну інформацію. Слід зазначити, що в корпусі працює 
Wi-Fi зона та є QR коди з силкою на сайт кафедри. Це задовольняє вимоги користування 
необхідними матеріалами не залежно від місця і часу. Оскільки  Дніпропетровська медична 
академія є інтернаціональним навчальним закладом, то за для зручності та доступності 
інформацію на сайті викладено на трьох мовах; українською, російською та англійською.  

Серед матеріалів на сайті розміщено інформаційну базу для дистанційного вивчення 
предмету, що значно полегшує процес навчання для тих студентів які за станом здоров’я 
тимчасово не можуть відвідувати навчальний заклад, а також для студентів котрим 
необхідно більше часу для самопідготовки. 

Для викладачів кафедри використання інформаційних комп’ютерних технологій дає 
можливість вести ділову та кадрову документацію, готувати звітну документацію, проводити 
моніторинг успішності учнів, контрольно-аналітичну діяльність. Так в 2013 навчальному році 
було апробовано ведення електронного журналу деяких груп студентів, звітну таблицю 
результатів зимової та літньої сесій. Нами були отримані хороші результати з даних практик. 
На сам перед відмічено, що обраний підхід дозволяє координувати деканати всіх 
факультетів про успішність студентів, та миттєво реагувати на її зміни.  

Практика кафедри анатомії людини на базі Державного закладу «Дніпропетровської 
медичної академії Міністерства охорони здоров'я України», дала плідні результати, та 
відмінну оцінку як з боку викладачів, так і з боку студентів. Тому в подальшому планується 
поглибити та розширити впровадження інформаційних технологій в практичну та педагогічну 
роботу кафедри, адже сучасний світ вимагає використання більш сучасних підходів та 
методів навчання. 
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Вступ. Суттєвою особливістю кредитно-модульної системи навчального процесу є 
підвищення ролі інформаційного забезпечення аудиторної та позааудиторної роботи 
студентів. У першу чергу – це сучасні засоби комунікації та інформаційні технології. З них 
використовуються як локальні (у межах навчального закладу), так і глобальні (Інтернет). 
Практично незамінними вони стають при організації роботи зі студентами, забезпечуючи 
більш поглиблене та удосконалене вивчення та сприйняття предмету. 

Мета дослідження. Розглянути актуальність та місце інформаційних технологій в 
системі підготовки до практичних занять з фармакології студентів медичних ВНЗ. 

Основна частина. Загалом усю різноманітність функцій інформаційних технологій у 
навчальному процесі умовно поділяють на такі групи: наочні (мультимедійні лекції); джерела 
і засоби пошуку інформації (системи пошуку); контролю знань (комп’ютерні класи, 
контролюючі програми) та комунікації. Із впровадженням комп’ютерних мереж навчання 
набуло нової якості, пов’язаної в першу чергу з можливістю оперативно отримувати 
інформацію не тільки про базову та поточну підготовку студентів (локальні мережі), а також 
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мати миттєвий доступ до світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет 
(електронні бібліотеки, бази даних). 

За допомогою мережевих засобів інформаційних технологій стає можливим широкий 
доступ до навчально-методичної та наукової інформації, моделювання науково-дослідної 
діяльності, а також проведення віртуальних навчальних занять (лекцій та підсумкових 
занять) у реальному режимі часу. 

З метою покращення ефективності проведення практичних занять у навчальному 
процесі постійно використовуються комп’ютерні технології. Більшість занять починаються з 
комп’ютерного тестування, яке виявляє ступінь підготовки студента до занять. Всі підсумкові 
та модульні заняття обов’язково складаються з трьох рівнів: перший – початковий рівень 
виявляється за допомогою тестування у комп’ютерному класі; другий – теоретичний 
матеріал; третій – практичні навички у вигляді рецептурних завдань. Такий підхід сприяє 
більш відповідальному ставленню студента до вивчення матеріалу, а в цілому є важливою 
складовою в комплексній підготовці лікаря. 

Тенденція щодо широкого залучення в навчальний процес тестового контролю 
пояснюється швидкістю і зручністю його проведення та перевірки отриманих результатів. 
Одна з найважливіших переваг тестової форми контролю – його ефективність, що дозволяє 
проводити регулярний тотальний контроль, що істотно підвищує об’єктивність підсумкової 
оцінки. Також одна з основиних переваг систем тестування полягає в тому, що вони дають 
змогу опитати усіх студентів по усьому матеріалу в однакових умовах за однаковою шкалою 
оцінок, що підвищує якість контролю знань порівняно з традиційними методами, а 
використання комп’ютерних технологій підвищує загальний педагогічний рівень.  

Висновок. Постійний тестовий контроль з використанням комп’ютерних технологій є 
інструментом моніторингу навчальних досягнень, одним з елементів якого є регулярне 
відстеження і контроль як поточного так і підсумкового рейтингу. Поглиблене залучення 
комп’ютерних технологій у навчальний процес сприяє інтенсифікації підготовки до предмету 
та ліцензійного іспиту «Крок-1». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ СТАТИСТИКИ 

Каблуков А.А., Страхова О.П. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Ключевые слова: медицинское образование, медицинская статистика, 

информационные технологии. 

Введение. Одной из актуальных дисциплин, изучаемых в медицинских вузах, 
является медицинская статистика. В изданной штаб-квартирой ВОЗ работе – «Teaching 
health statistics» (1999) подчеркивается необходимость знания статистических принципов и 
методов, а также умения применять их на практике, поскольку это необходимо не только для 
понимания медико-биологических научных дисциплин, но и для эффективной работы в 
любой из областей здравоохранения. Более высокий уровень обучения медицинской 
статистике представляет включение в учебный процесс компьютерных программ и 
технологий.  

Основная часть. На кафедре информатики  ЗГМУ, при разработке учебных 
программ, учли необходимость обучения студентов навыкам применения информационных 
технологий в профессиональной врачебной и провизорской практике. Сложности, связанные 
с введением дополнительных часов в учебный план подготовки специалистов, были  
преодолены внесением занятий по изучению способов статистической обработки медико-
биологических данных в уже существующие учебные программы по дисциплинам 
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«медицинская информатика», «информационные технологии в фармации», «компьютерные 
технологии в фармации». Усовершенствованные практические занятия по изучению 
применяемых в медицине статистических методов основаны на освоении студентами 
возможностей, предоставляемых информационной средой, - стандартным программным 
пакетом MS Excel, входящим в установленный на каждом компьютере пакет Microsoft Office. 
В учебные программы кафедры также были введены практические занятия  по изучению 
способов статистической обработки данных, предоставляемых специализированными 
программными пакетами статистической обработки, в частности, пакетом прикладных 
программ «STATISTICA», StatSoft,Inc. 

Задачами этой части учебных программ мы определили:  
• Получение студентами практических навыков работы с информационными 

технологиями в сфере статистической обработки данных, ознакомление с 
предоставляемыми ими возможностями; 

• обучение  правилам первичной статистической обработки медико-биологических 
данных; 

• формирование навыков оценки результатов первичной статистической обработки 
данных для выбора параметрических и непараметрических методов обработки данных;  

• ознакомление с наиболее часто применяемыми  методами статистического 
анализа данных: дисперсионный, корреляционный анализ, линейная и нелинейная 
регрессия, кластеризация;  

• знакомство со способами визуализации данных,  предоставляемыми различными 
пакетами прикладных программ.  

Студентам дается представление о разнообразии статистических методов оценки 
количественных и неколичественных данных. Они знакомятся с ограничениями, 
налагаемыми на применение определенных методов и этапами проведения статистического 
анализа. Точная формулировка основного вопроса исследования, выбор соответствующего 
вопросу метода и способа организации исследования, грамотная оценка характера 
имеющихся данных определяют выбор адекватного метода статистического анализа и 
влияют на достоверность полученных результатов.  

Выводы. Предложенная методика открывает новые возможности в 
совершенствовании педагогического процесса, направленного на закрепление базовых 
знаний, приобретения практических навыков применения информационных технологий при 
изучении методов медицинской статистики и использовании их в профессиональной 
деятельности. 

 
 

УДК 378.147:51:004.9 
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ТЕХНОЛОГІЇ  DATA MINING (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНА «ВИЩА 
МАТЕМАТИКА», ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, І КУРС МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ) 

Прокопченко О.Є., Іванченко О.З., Мікаєлян Г.Р., Фатєєва Ю.О. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Ключові слова: системи прийняття рішень, Data Mining, математична статистика, 

методика викладання, вища математика. 

Системи прийняття рішень (СПР) в медицині і фармації представляють собою 
новітній практичний сегмент, що базується на застосуванні комп’ютерних, інформаційних та 
мережевих технологій в поєднанні з методами математичної статистики. Історично СПР 
сформовані наукою математика у вигляді задачі оптимізації та прийняття рішення стосовно 
того, як обрати не лише оптимальний результат, але і більш ефективний шлях його 
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отримання або вирішення проблеми. Відомо, що в основі СПР та технології  Discovery driven 
data mining, – скорочено Data Mining (DM) лежить концепція закономірностей. Останні 
віддзеркалюють взаємовідносини та структуру даних. Певною мірою технологія DM це пошук 
практично корисних даних та знань, необхідних для прийняття оптимальних рішень; 
створення моделей прогнозування; сегментації даних і таке інше. Актуальність СПР і DM 
визначається тим фактом, що методи та технології дозволяють виявити стандартні (типові) 
закономірності в системі даних. Серед закономірностей: асоціація, послідовність, 
класифікація, кластеризація та прогнозування. Засоби виявлення останніх мають витоки із 
математичної статистики разом з відповідними інструментами реалізації, в тому числі 
комп’ютерними. Тому актуальним і доцільним, на нашу думку, є ознайомлення студентів із 
СПР та технологією DM на етапі вивчення математичної статистики. Авторами публікації 
рекомендується впровадження в навчальний процес окремих базових елементів СПР і DM в 
частині вивчення (згідно навчальної програми): порівняння двох вибірок – перевірка гіпотез 
про відмінність та спорідненість, перевірка окремих величин на приналежність до сукупності; 
кореляційного та регресійного аналізу – коефіцієнт кореляції, асоціації, детермінації; основ 
одно,– і багатофакторного дисперсійного аналізу – взаємозв’язок та споріднення випадкових 
величин, сила впливу фактора на дисперсію. В якості індивідуальної і самостійної роботи 
студентів рекомендованим для ознайомлення є системи Case based reasoning, Decision 
trees, еволюційне програмування, методи дослідження структури даних, метод порівняння із 
шаблоном (прототипом), кластерний аналіз, генетичний алгоритм, системи статистичної 
візуалізації, системи управління даними. Незважаючи на доволі високий та ускладнений 
характер наведених методів і систем, ознайомлення стає можливим завдяки окремим 
широковідомим прикладам, реалізованих і представлених комп’ютерними програмними 
засобами (Statistica, SPSS, PSPP, MiniTAB, Statgraphics, R). Мотивація зацікавленості 
майбутніх фахівців-фармацевтів стосовно ознайомлення, і в подальшому використання СПР 
та DM, може бути обумовлена бізнес спрямованістю вказаних технологій – оптимізація бізнес 
процесів; дослідження змін за часом; створення моделей для прогнозування, наприклад, 
дослідження потреб різних груп пацієнтів; виявлення цінових груп товарів (ліків). Елементи 
СПР знаходять також широке застосування в прикладній хімії та технології виготовлення 
лікарських засобів. На основі порівняльного аналізу Систем прийняття рішень та технології 
Data Mining із методами математичної статистики, що є частиною навчальної програми на 
першому курсі медичного університету, автори прийшли до висновку щодо можливості 
ознайомлення студентів з основними елементами і методами СПР та DM. Ознайомлення і 
впровадження окремих елементів СПР можливе за рахунок самостійної та індивідуальної 
роботи студентів. Публікація носить методично-рекомендаційний характер. 

 
 

УДК 004.9 
ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Антонов В.М. 

Національний технічний університет України «КПІ», Українська Академія Акмеології 
 
Ключові слова: медицина, біологія, педагогіка, психологія, інформація, система. 

У Національному Технічному Університеті України «КПІ» здійснюється дослідження з 
проблем медичного навчання на основі впровадження сучасних інформаційних технологій з 
урахуванням педагогічних та психологічних аспектів. 

Мета дослідження - полягає у побудові Медико-Біологічної Експертно-Аналітичної 
Ергономічно-Ергатичної Інформаційної Системи (МБ ЕА ЕЕ ІС) на основі Інноваційної 
Кібернетично Акмеологічної Технології (І КА-Т). 
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Метод – Кіберакмеологічний біхевіористичний метод (КАБМ). 
Автор здійснив побудову МБ ЕА ЕЕ ІС на основі КАБМ, враховуючі гомогенний та 

гетерогенний взаємозв’язок медичних, педагогічних та технічних наук. При побудові МБ ЕА 
ЕЕ ІС використано спеціальний підхід до дослідження цілісної людини на основі діагностики 
станів, властивостей, можливостей людини як особистості та практичної роботи кожною 
окремою людиною з метою її виховання, навчання, профілактики і лікування (оздоровлення). 
При цьому враховувалося феномени онтогенетичної еволюції людини: вікові, гендерні 
(статеві), етносні, конституціональні (загальносоматичні), індивідуально-типічні 
(нейродинамічні), білатеральні (особливості симетрії організму) особливості. Взаємозв’язок 
цих властивостей дозволив визначити більш складні природні характеристики індивіду: 
структуру потреб і поведінки, сенсомоторну організацію, мету, мотивацію, ресурси, задатки, 
темперамент, характер тощо. Отримані результати - В наслідок проведеного дослідження 
отримані методики та алгоритми для підвищення якості медичного навчання за допомогою  
МБ ЕА ЕЕ ІС. 

Висновки – Спроектована МБ ЕА ЕЕ ІС на основі інноваційної І КА-Т. 
 
 

УДК 378.18:34:124.5 
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

Мурзіна О.А. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Ключові слова: цінність, ціннісні орієнтації, професійні ціннісні орієнтації, поведінка 

людини, установки, інтереси, мотиви, диспозиція особи, «Квадрат цінностей». 

Відомо, що професійна діяльність має подвійний характер: в ній діалектично пов’язані 
система речей (матеріальний компонент) та система ідей (ідеальний, духовний компонент). 
Факти свідчать про деструктивні зміни цих компонентів: загальний депрофесіоналізм 
суспільства, ослаблення мотивації навчання студентів та професіонального розвитку 
спеціалістів, послаблення мотивації їх індивідуальної діяльності та ін. Професійні ціннісні 
орієнтації (ПЦО) призвані, з одного боку, бути інтегруючими засобами, які зв’язують головні 
компоненти людської діяльності, а з другого – отрефлексовані та сформовані в свідомості, 
повинні бути засобами як професійного удосконалення спеціаліста, так і самих професій.  
Таку роль вони відіграють тому, що ціннісні орієнтації – одне з основних структурних 
утворень зрілої особистості. Саме у них, по словах Б. Ананьєва, сходяться її різні 
психологічні характеристики. Не дивлячись на різні підходи до розуміння природи ціннісних 
орієнтацій, всі дослідники визнають, що особливості будови і вмісту ціннісних орієнтацій 
особи обумовлюють її спрямованості і визначають позицію людини по відношенню до тих 
або інших явищ дійсності. Так само одностайна думка, що ціннісні орієнтації грають головну 
роль в реалізації соціальної (у широкому сенсі) поведінки людини, включаючи диспозицію 
особи (В. Ядов), її установки (Ш.Надірашвілі), мотиви (В. Алексєєв), інтереси (І. Дубровіна) і 
навіть “сенс життя” (К. Обухівський). 

Мета цих тез - розробити на допомогу практичним працівникам освіти методику 
дослідження ціннісних орієнтацій особистості на основі методики «Квадрат цінностей».  

За допомогою пропонованої методики нами вивчено сім типів професійних цінностей: 
- суспільно значущі ціннісні орієнтації; 
- орієнтації, пов'язані з змістом праці; 
- із статусним досягненнями; 
- направлені на результат праці;  
- пов'язані з можливістю розвитку особистості в процесі професійної діяльності;  
- самоствердженням;  
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- умовами праці. 
Методика дослідження забезпечена інструкцією. 
В цілому, результати констатуючого експерименту свідчать про необхідність 

спеціально організованої роботи по формуванню у майбутніх фахівців професійних 
орієнтацій. З цією метою нами розробляється спеціальна цільова комплексна програма, 
спрямована на виховання студентів як майбутніх фахівців, котра передбачає чітке 
визначення цілей та засобів їх реалізації відповідно до курсу навчання. 

 
 

УДК 004.9 
ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У МЕДИЦИНІ 

Антонов В.М. 
Національний технічний університет України «КПІ», Українська Академія Акмеології 

 
Ключові слова: медицина, дистанційне навчання, технологія, знання, модель. 

Мета. Розробка та впровадження нової технології дистанційного навчання у медицині. 
Метод. Автором використовується інноваційний кібернетично-акмеологічний метод, 

що полягає у аналізі морфо-фізіологічної організації людини та досліджує потенційно-
ресурсні можливості людини, індивідуально-типічні варіанти єдиної природи особистості як 
біологічного виду, який сформувався у процесі соціально-історичного розвитку і констант 
поведінки людини. 

Автором розроблена комп'ютерна модель дистанційного навчання, яка 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. Перелічені елементи 
попарно зв'язані двома вимірами-дихотоміями: зміст - форма, статика - динаміка. Модель 
також призначена для дослідження процесів аналізу 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. 

Отримані результати. Розроблена модель технології дистанційного навчання для 
побудови ЛКК медичного працівника. 

Висновки. Реалізація моделі і технології дистанційного навчання дозволяє поліпшити 
якість викладання та засвоєння вивчає мого матеріалу. 
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дебрифінг. 

Cучасна концепція навчання потребує розміщення студента в центрі освітнього 
процесу, перевтілення його з пасивного слухача в активного партнера педагога. Особливістю 
сучасних освітніх технологій  є застосування комбінації різних видів інформації: від 
традиційних до інноваційних. Педагогічні технології, що застосовуються на клінічних 
кафедрах, повинні забезпечити компетентність майбутнього лікаря, формування у 
спеціаліста знань, навиків, вмінь,  які створюють реальну базу розвитку сучасної медицини.  
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Успішність вирішення цього завдання залежить від когнітивних здібностей студентів, 
мотивації до навчання, готовності студентів до участі в нових педагогічних технологіях. 

В сучасних умовах найбільшу ефективність засвоєння знань можливо отримати при 
застосуванні 3 етапів навчання: І етап – засвоєння теоретичного матеріалу; ІІ етап – 
формування навиків і вмінь з використанням високотехнологічних тренажерів; ІІІ етап – 
вирішення ситуаційних завдань, максимально наближених до реальних, та симуляційне 
моделювання алгоритму дій лікаря при певній клінічній ситуації. 

Мета дослідження: оцінка ефективності використання симуляційного навчання при 
вивчені пропедевтичної педіатрії. 

Після теоретичної підготовки з студентами проводився пребрифінг – ознайомча 
бесіда, підчас якої студентів знайомили з ввідною інформацією та інструкціями. Далі 
проводилось симуляційне навчання  з аналізом клінічного випадку, де студенти з допомогою 
викладача шукали шляхи вирішення проблеми і засвоювали необхідні практичні навички. 
Завершальним етапом симуляційного навчання був дебрифінг (від англ. debriefing – 
обговорення після виконання завдання), де проводився аналіз дій і набутого досвіду, для 
забезпечення зворотного зв'язку оцінювання якості виконання завдання. Використання 
симуляційного навчання позитивно сприяло зацікавленості студентів в засвоєнні знань, 
навиків і вмінь, формувало навики командної роботи. 

Висновок: в сучасних умовах для підвищення мотивації студентів при вивченні 
пропедевтичної педіатрії необхідно, окрім традиційних, впроваджувати  також інноваційні 
методи навчання, такі, як симуляційний метод, що сприятиме  клінічній компетентності 
майбутніх лікарів. 
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інформації. 

В публікації представлено і проаналізовано проблеми та можливості структурованого 
представлення учбово-навчальної інформації з основ загальної фізики на підготовчому 
факультеті Запорізького державного медичного університету. Курс загальної фізики 
викладається слухачам-іноземцям, починаючи з 12 тижня навчання. Обсяг курсу становить: 
практичні заняття 70 годин, лекції 20 годин. Курс фізики впроваджується паралельно із 
вивченням мови комунікації. Безумовно, цей факт вимагає використання додаткових 
методичних підходів і ресурсів, в тому числі, структурованої форми представлення 
навчального матеріалу, що мало б сприяти, в цілому, оптимізації навчального процесу. 
Викладання основ фізики на підготовчому факультеті об’єктивно обмежене як рівнем 
базових знань з фізики та комунікаційними можливостями слухачів-іноземців (мова 
комунікації українська, російська), так і загальним рівнем довузівської підготовки з окремих 
дисциплін, а також мовними, культурними особливостями і традиціями студентів-слухачів 
підготовчого факультету. На думку авторів, процес вивчення основ фізики ускладнюється за 
умов відсутності у слухачів-студентів достатньо сформованої словарної та термінологічної 
(лінгвістичної) бази і навичок спілкування на мові викладання дисципліни. Разом з цим, 
паралелізм вивчення мови комунікації та фізики сприяє формуванню та розширенню бази 
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наукової термінології і, в деякій мірі, оптимізує процес навчання за рахунок використання 
широко відомої наукової термінології. Пошук відповідностей при впровадженні понять фізики 
дійсно є оптимальним, в тому числі, за рахунок того, що дисципліни «фізика-математика» 
представляють форми мови спілкування з природою. Нами пропонується багаторівневий 
підхід щодо формування структури  курсу з дисципліни «фізика». Перший рівень спирається 
на елементарні базові поняття-одиниці - поняття, явища, ефекти, закони, закономірності, 
формули. Другий рівень розширює базову термінологію і сприяє формуванню лінгвістичних 
одиниць, що базуються на стандартних запитаннях-відповідях: Що? Як? Чому? Або в більш 
детальній формі: Що це є? Що це зв’язує? та інше за аналогією. Слід зазначити, що для 
кожного розділу дисципліни «Фізика» пропонуються стандартизовані (типові) структурні 
елементи-терміни та запитання. Нами пропонується комплексний, структурований і логічно 
обґрунтований підхід стосовно представлення учбового матеріалу: 1) об’єкт вивчення та 
основні поняття як структурні мовні елементи-одиниці і терміни, разом із відповідними 
запитаннями; 2) позначання термінології з фізики та одиниць вимірювання; 3) ключі 
відповідей на типові запитання. В цілому, ми намагаємось поєднати вивчення основ фізики 
разом із мовою спілкування, що залишається актуальною проблемою на підготовчому 
факультеті. Так, наприклад, розділ фізики «оптика» вивчає світло. Світло це об’єкт вивчення 
«оптики». Також «оптика» вивчає: світлові хвилі; промені світла; електромагнітні хвилі; 
енергію електромагнітних хвиль; потік фотонів (базова понятійно-термінологічна основа). 
Заняття супроводжується графічними зображеннями, а також, рухомими та інтерактивними 
матеріалами, наприклад, електромагнітної хвилі. Типові запитання і відповіді можуть мати 
наступний вигляд: Що вивчає «оптика»? Світло. Або, в подальшому, повна відповідь: Розділ 
фізики «оптика» вивчає світло. Що є об’єктом розділу «оптика»? Світло, також. В чому 
полягає природа світла? Електромагнітна хвиля та потік фотонів. Більш повна відповідь: 
Природа світла полягає в тому, що світло є електромагнітною хвилею. Світло представляє 
собою потік фотонів. В подальшому слухачі формують базу саме елементарних відповідей, 
але таких, що відповідають структурі, стандартизації та змістовності курсу з дисципліни 
«фізика» і сприймається також як результат мовної підготовки слухачів-іноземців. 
Зазначимо, на даному етапі формуються суто примітивні відповіді, що стають основою 
сприйняття текстового, графічного матеріалу і демонстрацій, в тому числі, інтерактивних. В 
ході викладання фізики на підготовчому факультеті нами використовуються відомі 
«Інтерактивні наукові симуляції» (проект PhET  https://phet.colorado.edu/uk/), що мають 
міжнародне визнання в плані методики викладання фізики та численні локалізації на різних 
мовах. Останнє означає, що ми можемо використовувати один інтерактивний матеріал, 
представлений на різних мовах. Це також сприяє оптимізації процесу викладання. На основі 
інтерактивних демонстрацій та  разом із слухачами ми формуємо запитання більш високого 
рівня. Наприклад, що відбувається при взаємодії світла (проміння, електромагнітної хвилі, 
фотонів) із речовиною? Серед очікуваних відповідей можуть бути наступні: віддзеркалення 
світла, його розсіювання, заломлення, поглинання. Тим самим, ми переходимо на більш 
ускладнений рівень розуміння як змісту дисципліни, так і мови спілкування. Результат 
структуризації викладання дисципліни призводить до появи логічного ланцюжка, що 
складається на основі типової логіки: запитання – відповідь, як результат; нове поняття або 
явище та ефект, як результат… і основа для нового запитання. Нові ланцюжкові відповіді 
розширюють засвоєння на понятійному рівні. Хоча запитання так само залишаються 
стандартизованими: Що є віддзеркалення (розсіювання, заломлення, поглинання)? В чому 
полягає ...? Що є природою …? Як застосовується (використовується) …? і таке інше. 
Результатом стають висновки відповідно до матеріалу, що розглядається за темою. 
Деталізація понять і термінів сприяє формуванню навичок спілкування. На першому етапі 
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практичні (семінарські) заняття базуються на структурно-візуальному представленні 
навчальної термінології. Структура містить також українські – російські – англійські – 
французькі – арабські – іспанські відповідності (в залежності від країн походження слухачів-
студентів). Матеріал публікації пройшов апробацію в ході навчального процесу. Публікація 
носить методично-рекомендаційний характер. 
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психологічні компоненти. 

Нові інформаційні технології надають великі можливості викладачам у розвитку умінь, 
навичок та здібностей студентів, інтернів та слухачів курсів із використанням навчальних 
високопрофесійних комп’ютерних програм, застосуванням комп'ютерних енциклопедій, через 
вихід в Інтернет тощо. 

Тому зміст педагогічної діяльності в умовах інформатизації освіти істотно 
відрізняється від традиційного. 

По-перше, значно ускладнюється діяльність з розробки курсів, оскільки швидко 
розвивається її технологічна основа. Вона вимагає від викладача розвитку спеціальних 
навичок, прийомів педагогічної роботи. Крім того, сучасні інформаційні технології висувають 
додаткові вимоги до якості навчальних матеріалів, що розробляються, здебільшого через 
вільний доступ до них як великого числа тих хто навчається, так і інших викладачів 
(експертів), що підсилює контроль за якістю цих матеріалів. 

По-друге, особливістю сучасного педагогічного процесу є те, що, на відміну від 
традиційної освіти, де центральною фігурою є викладач, центр тяжіння під час використання 
інформаційних технологій поступово переноситься на суб’єкт  навчання, який активно будує 
свій навчальний процес, вибираючи певну траєкторію в розвиненому освітньому середовищі. 
Важливою функцією педагога стає його підтримка, сприяння  успішному просуванню в масиві  
навчальної інформації, полегшення вирішення проблем, що виникають, допомога в освоєнні 
великої і різноманітної інформації. 

По-третє, надання навчального матеріалу, що передбачає комунікацію педагога і того, 
хто навчається, вимагає в сучасній освіті більш активних та інтенсивних взаємодій між ними, 
ніж в аудиторії, де переважає узагальнений зворотний зв'язок викладача з групою слухачів, а 
взаємодія викладача з окремим учнем досить слабка. Сучасні комунікаційні технології 
надають можливість зробити таку взаємодію набагато активнішою, але це вимагає від 
педагога спеціальних додаткових зусиль. 

Отже, основними змінами в педагогічній діяльності, у зв'язку із застосуванням 
інформаційних технологій у сфері освіти, є такі: необхідність розробляти зміст навчальних 
курсів на новій технологічній основі; необхідність допомагати тому хто навчається 
зорієнтуватися у величезній і різноманітній навчальній інформації і знайти відповідну саме 
йому освітню траєкторію; забезпечувати активну взаємодію слухача як з викладачем, так і з 
іншими суб’єктами процесу, в ході обговорення питань курсу. 

При цьому для кожного з цих основних видів педагогічної діяльності характерні 
специфічні проблеми. Так, розробка курсів на базі інформаційних технологій вимагає не 
тільки вільного володіння навчальним предметом, його змістом, але і спеціальних знань в 
галузі інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ). Це стосується і допомоги педагога під 
час освоєння студентами та слухачами  величезних освітніх ресурсів. Взаємодія в ході 
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навчального процесу, здійснюваного на базі сучасних інформаційних технологій, також 
вимагає спеціальних не тільки педагогічних, але і технологічних навичок, досвіду роботи з 
сучасними технічними засобами. Тому важливим стає наявність основних педагогічно - 
психологічних компонентів у сучасних викладачів:  

 Мотиваційний компонент (бажання займатись педагогічною роботою за умови 
інформатизації освіти; розуміння необхідності вдосконалення власної професійної діяльності 
та впровадження у навчальний процес ІКТ, зацікавленість новими досягненнями в галузі ІКТ; 
орієнтація на досягнення високих результатів; бажання та здатність проявити креативність у 
розв’язанні професійних задач; направленість на власний інтелектуальний розвиток, а також 
розвиток студентів). 

 Змістовний (когнітивний) компонент (інформованість про новітні ІКТ; володіння 
змістом технічних дисциплін; інформаційна культура; комп’ютерна грамотність; знання 
методики викладання спеціальних дисциплін із використанням ІКТ; професійно-педагогічні 
знання, вміння та якості - педагогічний такт, педагогічна вимогливість, товариськість, 
самовладання, знання впливу ІКТ на психологію тих хто навчається). 

 Організаційний компонент (мобілізаційні вміння - вміння привертати увагу 
студентів, інтернів та слухачів, розвивати в них стійкий інтерес до навчання, формувати 
потребу в здобутті знань; розвивальні вміння - стимулювання пізнавальної самостійності та 
творчого мислення, розвиток їх пізнавальних здібностей за допомогою створення 
проблемних ситуацій та завдань, що потребують застосування раніше засвоєних знань з 
спеціальних дисциплін, а також орієнтація на постійне вдосконалення; комунікаційні вміння - 
користування комунікаційними технологіями. 

 Контрольно - оцінний компонент (рефлексія - самооцінка власної професійної 
підготовки та діяльності, діагностувальні вміння - перевірка знань умінь та навичок студентів 
за допомогою інформаційно - комунікаційних та традиційних технологій, корекційні вміння - 
використання технологій, що направлені на коригування та підвищення освітнього рівня 
студентів).  

Отже, у професійній діяльності викладача конче необхідна реалізація означених 
компонентів. Викладач перестає бути традиційним вчителем, стає  консультантом (тьютор) 
студента, інтерна, слухача курсів,  що допомагає молодій людині у навчанні, житті, практиці, 
її формуванні як фахівця. 
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тренинг. 

Вступление: Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленной на 
воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закреплённых 
способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. Игры дают 
такую практику, которую ничто другое дать не может. 

Цель исследования: Отработать нравственно-деонтологичесикие качества будущих 
врачей в процессе взаимодействия участников деловых игр. 

Основная часть: Различают возрастающие по сложности несколько вариантов 
клинических игр.  
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Первый тип игры – «Врач–больной». Это основная форма клинической игры, 
моделирующей условия интеллектуальной профессиональной деятельности врача, 
направленной на распознавание болезней и лечение больного. Эта форма наиболее проста, 
она является основой всех клинических игр. Учебная игра «врач–больной» организационно 
и методически чрезвычайно широка, мобильна и может применяться в диапазоне от 
единственного играющего с преподавателем студента до применения этой методики на 
лекции, когда лектор ведет игру со студентами целого потока или даже всего курса.  

Второй тип – «Консилиум». Эта игра отличается тем, что кроме лечащего врача в 
игре участвуют консультанты. Формально эта ролевая игра, где разные играющие 
выполняют роли врачей разных специальностей и уровня подготовки. По своей сути она 
односторонняя.  

Третий тип клинической игры (КИ) – это «Палатный врач». Отличие этого варианта в 
том, что палатный врач ведет несколько больных. При этом для моделирования наиболее 
реальной ситуации каждый из этих больных находится на разных стадиях обследования и 
лечения, на разных стадиях своих заболеваний. Эта игра может быть проще или сложнее, в 
зависимости от того, будет ли палатный врач иметь дело с многопрофильными больными, 
скажем, кардиологическими, пульмонологическими, либо разнопрофильными, когда в 
палате общего отделения концентрируются больные с разной патологий разных органов и 
систем. Второй вариант гораздо сложнее для студентов и требует более серьезной 
подготовки.  

На последнем различии могут строиться еще два варианта игр: специализированное 
отделение стационара, когда врач имеет дело с однопрофильными больными, и общее, 
например, общетерапевтическое, общехирургическое отделение больницы, где врач лечит 
больных с поражением разных органов и систем. Эти две игры отличаются от игры 
«Палатный врач с несколькими больными» тем, что здесь помимо чисто клинических задач, 
возникает организационные проблемы взаимодействия с разными специалистами 
заведующим отделением, с вспомогательными, клиническими, инструментальными и 
лабораторными службами.  

Наиболее сложными, притом не только клиническими, но и организационными играми 
могут стать учебные игры «Поликлиника», «Больница», «Больнично-поликлиническое 
отделение».  

Игра ролей – важные метод обучения,  позволяет студенту более адекватно 
реагировать на незнакомые и сложные ситуации, ведь эти ситуации можно 
прорепетировать.  

Подготовка участников к исполнению роли: 
• участники выбирают ситуации, в которых им хотелось бы сыграть свою роль; 
• преподаватель/ведущий распределяет роли и дает подробное описание общей 

ситуации; 
• для начала участникам предлагается две строки диалога, на основании которых 

далее следует составить роли; 
• преподаватель/ведущий вручает участникам полный сценарий и предлагает им 

проиграть его с тем, чтобы они могли войти в особо эмоциональное состояние, 
соприкоснуться с ситуацией. 

Руководство по исполнению роли: 
• подберите материал, пригодный для роли. Важно хорошее планирование;  
• уточните цели и задачи занятия; 

76 



• перед началом занятия важно объяснить студентам цель и ту процедуру, которую 
им предстоит пройти; 

• преподаватель/ведущий должны создать атмосферу безопасности и помощи и 
поддерживать ее; 

• при распределении ролей важно, чтобы они соответствовали способностям 
студентов и никто не чувствовал себя смущенным или униженным; 

• хотя необходимо предусмотреть время для вопросов студентов и для того, чтобы 
преподаватель/ведущий мог проверить усвоение материала, однако как только тема будет 
названа, студенты тотчас же должны приступить к работе, не теряя слишком много времени 
на подготовку; 

• предложите студентам оставаться как можно дольше в исполняемой роли вначале 
игры, дайте им несколько минут для изучения их роли или инструктажа их партнеров, если 
сцена разыгрывается в лицах; 

• если сцена выиграет от наличия некоторых реквизитов, то запаситесь ими заранее 
до начала занятия вместо того, чтобы делать это во время занятия; 

• подготовьте студентов, которые наблюдают за исполнением ролей и снабжают 
исполнителей обратной связью. Обратная связь должна касаться только поведения и 
главным образом таких его аспектов, как визуальный контакт и несловесное поощрение; 

• оказывайте помощь студентам во время игры; 
• окончание игры исполнением роли, в самом деле, важно в силу того, что участники 

обычно очень входят в роль. Поэтому для выхода участников из роли необходимо 
предусмотреть время, дающее им возможность отделить себя от тех лиц, в роли которых 
они выступают. 

Методика подготовки и проведения деловых клинических игр состоит из следующих 
этапов. 

I. Подготовительный.  
1. Выбор курса и темы. Предпочтительнее проведение КИ на старших курсах, 

ординаторами, врачами ФУВ, т.к. для успешного проведения игры требуется большой объем 
базисных знаний и умений. Темой КИ лучше выбрать ситуации, требующие привлечения 
врачей многих специальностей (консилиум). 

2. Определение целей игры: какие знания и умения должны быть 
продемонстрированы и сформированы в игре. 

3. Составление сценарного плана: а) выбор ситуации профессиональной 
деятельности (реальной, актуальной, типичной); б) определение набора ролей, 
необходимых для проведения КИ и подготовка карточек с названием специальности и 
должности: в) определение мест действия (квартира больного, машина скорой помощи, 
приемное отделение и т.д.); г) подготовка реальной медицинской документации (анализы, 
рентгенограммы, ЭКГ и др.), обеспечение игры приборами, фантомами, муляжами, 
таблицами и пр. 

4. Повторение базисных разделов из предшествующих и параллельно изучаемых 
дисциплин. Студентам предлагается для повторения список литературы: учебники, лекции, 
монографии, статьи, справочники. 

II. Ход игры. Ведущий - преподаватель начинает игру исходной врачебной ситуации и 
назначает первого студента, например, на роль матери больного, которая вызывает 
участкового врача-другого студента; тот, в свою очередь, выбирает врача скорой помощи и 
т.д. Это дает возможность преподавателю непросто задействовать студентов в 
определенных деловых ролях а ещё увидеть истинную расстановку социальных ролей в 
коллективе, дружеские и деловые предпочтения и т.д. Целесообразность всех принятых 
решений специалистами обязательно обосновывается вслух. По ходу игры преподаватель, 
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или лучший студент-эксперт, может вводить различную дополнительную информацию, 
усложняющую ситуацию (изменение состояния больного, отсутствие лекарственных 
препаратов и их адекватная замена и др.), дополнительная информация может быть также 
поведенческого характера – отказ больного от госпитализации, жалоба больного или его 
родственников и др. В этих случаях игра дает возможность опробовать свое общение в 
разных ситуациях и оценить себя, а также партнеров по группе. Именно в игре 
преподаватель фиксирует уровень деонтологической подготовки студентов и осуществляет 
его коррекцию. КИ является как бы «полигоном» отработки коммуникативных навыков, 
основанных на деонтологических принципах. В зависимости от исполнения различных ролей 
конкретные формы проявления нравственных качеств коррелируются с требованиями 
ролевого взаимодействия.  

III. Разбор игры. Экспертами проводится анализ удачных и неудачных решений и 
действий всех участников игры. Каждый из студентов так же может изложить свою точку 
зрения на проигранные ситуации, определить оптимальность их реализации. 

Таким образом, можем констатировать:  
1. Важность отработки нравственно-деонтологических качеств будущих врачей в 

процессе взаимодействия участников деловых игр; 
2. Переход хорошо знакомых деонтологических принципов в тренинг конкретных 

методов коммуникации исполнителей различных ролей, с четкой проекцией на их ролевую 
специфику;  

3. Наглядность коррекции деонтологического поведения всех участников игры и 
проецирование этого поведения на свои личностные возможности. 

Тренинг – один из сравнительно новых методов интерактивного обучения. Различные 
ситуации, возникающие в группах тренинга, являясь учебными и в этом смысле условными, 
игровыми, для обучаемого выступают как вполне реальные ситуации, в которых надо 
действовать со всей ответственностью за результат действия. Чувство ответственности 
здесь особое: не только перед самим собой, но и перед партнерами по группе, так как 
успешность действия каждого – это залог успеха деятельности всей группы. 

В этом аспекте тренинг напоминает метод клинической игры, где тоже сильна 
ответственная зависимость участников игры друг от друга. Различие же методов обучения в 
том, что один из них служит обучению практическому применению теории (по принципу 
«дело на основе теории»), а другой – практическому обучению самой теории («теория из 
живой практики»). 

Проведение занятия методом группового тренинга требует от преподавателя 
большой подготовительной работы. Подготовка включает в себя: 

• работу над планом – сценарием тренинга; 
• работу со студентами по их настрою на активное участие в решении проблемы, 

выносимой на тренинг; 
• самоподготовку преподавателя; 
• распределение ролей между участниками, хотя роли могут получить не все, а 

большинство окажется в роли как бы сторонних наблюдателей и критиков, и в этом качестве 
принимать самое активное участие в тренинге. 

Важной особенностью группового тренинга как метода обучения является такое 
взаимодействие обучаемых, которое превращает обычную учебную группу в наглядную 
модель различных социально-психологических явлений, в исследовательский полигон для 
их изучения или практическую лабораторию для их коррекции. Социально-психологический 
тренинг – это не тренировка в обычном смысле слова, не отработка каких-то конкретных 
навыков, а активное социально-психологическое обучение с целью формирования 
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компетентности, активности и направленности личности в общении с людьми и повышения 
уровня развития группы как социально-психологического объекта. 

Клиническая задача, имеющая целью воспроизведение взаимоотношений между 
врачом и больным должна включать следующие характеристики: 

1. Задача должна быть представлена обычной, получаемой от больного 
информацией, а не суммой наиболее характерных признаков. Описание задачи по языку 
должно соответствовать типичной для больного форме изложения. 

2. Упражнение должно содержать задание на серию последовательных и 
взаимосвязанных решений, отражающих различные этапы в постановке диагноза и 
определении курса лечения больного. 

3. Экзаменующийся должен уметь получить конкретную информацию о результатах 
каждого решения, которые послужат основой дальнейших действий. 

4. После получения таких данных экзаменующийся теряет возможность изменить 
полученное решение, даже если оно неэффективно для больного, т.к. подлежит 
экзаменационной оценке. 

5. Формулировка задачи должна включать различные медицинские подходы и 
учитывать различные реакции больного соответствующие этим подходам. 

6. Каждый раздел задачи должен предполагать много возможных исходных 
обстоятельств и свободный выбор методов диагностики и лечения. По форме это может 
быть, как бы произвольный перечень процедур. По сути это должна быть тщательно 
подобранная группа процедур, позволяющая экзаменующемуся получать информацию 
необходимую для успешного решения задачи. Выбор гипотезы решения должен быть 
абсолютно свободным, что предполагает возможные ошибочные варианты. Этот ход 
мышления студентов оцениваются соответствующим образом. 

7. Необходимо сведения сократить до минимума данных задачи, получаемых в 
готовом виде, что приведет к поиску экзаменующимся информации, необходимой ему для 
правильного решения.  

Вывод: Разработаны игровые технологии, внедрены в Запорожском 
государственном медицинском университете на кафедрах дерматовенерологии и 
косметологи с циклом эстетической медицины ФПО, неврологии, детских болезней и др. 
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ИНТЕРАКТИВНОГО ОПРОСА TRIUMPH BOARD 
Рижов А.А., Андросов А.И. 

Запорожский государственный медицинский университет 
 
Ключевые слова: интерактивная лекция, коммуникации, обучения, система опроса, 

групповое обучение. 

В традиционной организации лекций в качестве способа передачи информации 
используется односторонняя форма коммуникации. Суть ее заключается в трансляции 
преподавателем информации и в ее последующем воспроизведении обучаемым. Студент 
находится в ситуации, когда он только читает, слышит, говорит об определенных областях 
знания, занимая лишь позицию слушателя. 

Характерно, что односторонняя форма коммуникации присутствует не только на 
лекционных занятиях, но и на семинарских. Отличие только в том, что не преподаватель, а 
обучающийся транслирует некоторую информацию. Это могут быть ответы на поставленные 
преподавателем вопросы, рефераты, воспроизведение лекционного материала. 
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Такая форма коммуникации, существующая столь долгое время, неприемлема 
сегодня по многим причинам. Основные недостатки такого способа обучения — это прежде 
всего пассивность обучаемого во время занятий и односторонняя коммуникация. Оправдана 
она лишь в случае недостатка информации, невозможности ее получения другим способом, 
кроме как из рассказа лектора. 

Принципиально новой является форма интерактивного обучения. Если раньше 
лекции носили только информационный характер, то сегодня учитывая большое количество 
информации, которая доступна нашим студентам в электронном виде, важным элементом 
является построение модели знаний в процессе интерактивного взаимодействия. 

Если студент интересуется предметом и получает информацию 
из разных источников, то без дополнительного взаимодействия с 
преподавателем она останется не востребованным знанием. Сегодня, 
при широкой доступности альтернативных источников очень важно 
чтобы получаемая студентом информация была истинная, а оценить 
ее в процессе их самостоятельной работы не возможно. Поэтому 
полученная таким образом информации в последующем может 
перерасти в знания не способные решать поставленные задачи. 

Задача преподавателя в современной высшей школе состоит в 
построении правильной модели знаний при наличии мощного 
потенциала компьютерных технологий, создание новых стилей проведения лекции на 
основе интерактивных технологий. Суть изложения данных лекции состоит в цикле. 

Перед началом изложения лектор создает мотивацию, выдаёт общий план лекции и 
задаются вопросы для выяснения уровня знаний по данному материалу, это первый цикл 
вопросов (от 3 до 5). Таким образом решается два вопроса: это уровень представления 
верных-неверных ответов по данному предмету и формирование устойчивой мотивации для 
чего эти знания нужны им в будущем. 

Исходя из ответов (построение моделей) на поставленные вопросы мы определяем: 
кто из студентов знает материал, на сколько им владеет, на сколько эти знания верны. 
Получив ответы на эти вопросы преподаватель имеет возможность скорректировать свое 
изложение на тех примерах которые им известны, указав правильное представление 
информации об изучаемом объекте. По окончанию цикла – опрос: контроль пройдённого 
материала и подготовка к следующему циклу данной лекции. 

Опрос осуществляется с использованием системы интерактивного опроса и 
голосования TRIUMPH TB Voting RF500. Она представляет собой систему интерактивной 
регистрации реакции аудитории на поставленные вопросы или задачи. Помимо всех 
преимуществ, каждый пульт обладает ЖК-дисплеем. 

Система опроса и голосования TRIUMPH BOARD Voting RF500 проста в 
использовании, полностью интегрируется с офисными приложениями, в том числе с 
Microsoft PowerPoint. В основном используется в образовательных учреждениях, для 
проведения презентаций, для получения комментариев от слушателей. 

Интерактивная программа ТВ Vote, которая входит в комплектацию системы, 
интегрируется с PowerPoint и беспроводным дистанционным пультом, который выдается 
каждому слушателю; простым нажатием кнопки на вашем ПК или ноутбуке можно увидеть в 
реальном времени реакцию аудитории. Благодаря тому, что дисплеи пультов обладают 3 
строками с возможностью идентификации и регистрации существует возможность занесения 
результатов опроса в база данных для последующей обработки и анализа эффективности 
учебного процесса. Их количество может быть расширено до 500 пользователей. 

Благодаря использованию данной системы лекция превращается в интерактивное 
общение. Если при традиционной лекции преподаватель вынужден вести диалог с одним 
студентом (лидером), и аудитория концентрирует свое внимание на этом диалоге. 
Использование же системы опроса позволяет общаться со всей аудиторией. Так же по 
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результатам анализа информации, полученной из баз опроса преподаватель может 
выходить на индивидуальные беседы.  

Дальнейшее развитие применения интерактивных систем опроса в учебном процессе 
заключается в обработке результатов и планировании деятельности на практическом 
занятии. То есть исходя из результатов усвоения лекционного материала можно 
спланировать работу со студентами которые показали неудовлетворительные результаты 
или использование для таких студентов методов группового обучения (или обучения в 
группах). 
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Ключові слова: iнформаційні технології, навчальний процес. 

В сучасних умовах развитку вищої освіти введення інформаційних технологій в 
навчальний процес впливає на діяльність викладача, що приводить до необхідності 
реорганізації її традиційних форм. Інформатизація навчання полягає в принципово новій 
організації навчального процесу – створення принципо нової дидактичної моделі технології 
навчання, що  виконує три загальні функції: опису, пояснення та  проектування. При вивченні 
біохімічних процесів, що відбуваються в організмі людини, безпосереднє спостереження за 
якими неможливе або має перешкоди, доцільним є використання комп`ютерного 
моделювання. Тому функція проектування здійснюється при описанні процесу навчання на 
всіх рівнях, що включає рівень педагогичної реалізації. 

В даній моделі навчання викладач все більше звільняється від дидактичних функцій, в 
тому числі контролюючих, залишаючи за собою творчі. При цьому значно розширюються 
можливості по управлінню познавальної діяльності студентів; змінюються якісні 
характеристики навчального процесу; відбувається передача комп`ютеру все нових 
дидактичесних функцій (пред`явлення навчальної інформації, демонстрація процесів та 
явищ); а також підвищуються вимоги до комп`ютерної підготовки викладача. 

Дуже важливо, аби використання інформаційних технологій органічно вписувалося в 
структуру навчального процесу. Це дало би можливість стимулювати пошукову діяльність 
студентів на сучасному, якісно новому рівні, а також підвищувати їх навчальну мотивацію. 

На сьогодні глибоке реформування вищої освіти потребує переводу підготовки 
студентів на якісно новий рівень, що відповідає європейським стандартам. І використання 
інформаційних технологій навчання – перший крок на цьому шляху. 
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Ключові слова: лекції, мультимедійні презентації, психолого-педагогічні аспекти. 

У попередніх публікаціях проаналізований досвід читання провізорам-інтер¬нам 
спеціальності «Загальна фармація» лекційного курсу з дисципліни «Фармацевтичний аналіз 
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лікарських засобів» із використанням розроблених авторами мультимедійних презентацій. В 
продовження проведених робіт вважаємо за доцільне розглянути деякі психолого-педагогічні 
аспекти, які можуть бути резервом для підвищення ефективності лекційних курсів із 
мультимедійним супроводом. Так, важли¬вим етапом підготовки комп’ютерної презентації 
стає кодування навчальної інфор¬мації, що потребує певної формалізації понять, об’єктів та 
процесів, які розглядатимуться в лекції. Для полегшення сприйняття закодованого матеріалу 
необхідно виділяти спільні та відмінні риси, висвітлювати взаємозв’язки, структурувати 
інформацію. Чітко організований лекційний матеріал запам’ятовується і відтворюється 
слу¬хачами (студенти, інтерни) набагато краще, ніж невпорядкований. До основних методів 
структурування належать знаки, малюнки, таблиці, схеми, логіко-смислові моделі тощо. На 
окремих слайдах слід наводити резюмуючі графічні опори для засвоєння матеріалу із 
найбільшим ефектом. Така побудова мультимедійних презентацій дозволяє активізувати 
розумову діяльність слухачів, що виявляється збагаченням процесів мислення та 
неодмінним розвитком особистості. Використання елементів графічної концентрації 
навчального матеріалу призводить до розвитку візуального (зорового, образного) мислення, 
яке стає головним у декодування інформації, наведеної на слайдах. Виходячи із 
зазначеного, до засобів підвищення ефективності комп’ютерних презентацій належить 
формування стійких зорових образів, які мають бути лако¬нічними, точно відтворювати зміст 
інформації, робити акцент на головних деталях, та бути доступними до сприйняття 
слухачами лекційних курсів. 

 
 

УДК 378.096.091.2:616–091:061.1ЄС 
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА СТАРШИХ КУРСАХ У КЛАСИЧНИХ ВИЩИХ МЕДИЧИНИХ 

ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Будко Г.Ю., Івахнюк Т.В., Романюк А.М., Карпенко Л.І. 

Сумський державний університет, Медичний інститут 
 
Ключові слова: навчальний процес, реформування вищої освіти, дистанційне 

навчання. 

Вступ. На сьогоднішній день в умовах реформування вищої освіти та у процесі 
викладання для студентів старших курсів вищих навчальних медичних закладів у рамках 
Болонської системи вже не мають актуальності питання з приводу: збільшення аудиторних 
годин, оцінювання практичних занять, розрахунок балів та семестрового вивчення 
дисципліни. На перше місце вийшли проблеми оптимально-раціонального впровадження 
інформаційних технологій у самостійну підготовку студентів до аудиторних занять; 
організацію практичних занять, лабораторних практикумів;  проведення заліків (іспитів) та 
об’єктивного оцінювання рівня знань студентів.  

Мета роботи. Провести аналіз можливості використання програми дистанційного 
навчання та віртуальних практичних робіт. 

Основна частина. Викладачами кафедр патологічної анатомії, мікробіології та 
фахівцями лабораторії дистанційного навчання СумДУ був розроблений та підготовлений 
теоретичний матеріал, відеоматеріал, ситуаційні завдання, віртуальні практичні роботи для 
самоконтролю студентів та викладацького контролю на практичних заняттях. Він 
вмонтований в оболонку експериментальної комп’ютерної програми для дистанційного та 
віртуального навчання студенів. Програма складена згідно типових робочих програм 
відповідних дисциплін, положень Болонської декларації у системі вищої медичної освіти та 
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принципів Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS). Під час створення даних 
технологій враховувалась здатність нервової системи людини до візуального сприйняття 
більшого відсотка інформації, яку необхідно вивчити, запам’ятати та відповісти.  

Для об’єктивності оцінки ми проаналізували результати застосування 
експериментальної програми та віртуальних занять (3 групи студентів – 3-го та 4-го курсів) та 
практичних занять, без використання новітніх комп’ютерних технологій (3 групи – 3-го, 4-го 
курсів). Заняття проводились у однорідних за віковими, психофізичними та навчальними 
умовах групах.   

Проаналізувавши результати практичних занять в усіх групах, що приймали участь у 
експерименті встановлено, що в групах із стандартним (академічним) викладанням 
матеріалу і опитуванням наприкінці заняття різко знижувалась зацікавленість, працездатність 
та зосередженість. Перевірки пройденого матеріалу через 2 тижні показали низький рівень 
«виживаємості» знань (запам’ятовування матеріалу менше 65%). В той час як в групах із 
використанням комп’ютерних технологій ефективність становила майже 90%. Даний 
результат можливо виправдовує себе тим, що під час підготовки студент змушений 
самостійно знаходити конкретні відповіді в наданому матеріалі і використовувати їх в процесі 
виконання ситуаційних завдань вдома і на практичних заняттях. Використання фото-, відео- 
та мультимедійного матеріалу максимально наближує студентів до умов роботи в реальному 
режимі і в той же момент ліквідує брак часу на практичних заняттях. Підтримка 
зацікавленості та концентрації впродовж заняття забезпечуються поетапністю, 
різноплановістю завдань, їх різними рівнями складності та можливістю на початку роботи 
показати кінцевий результат як правильної так і неправильної діагностики.  

Висновки. Таким чином, досвід експерименту показав перевагу дотримання 
поетапності виконання завдань, збереження часу заняття, рівноцінне залучення до 
навчального процесу всіх студентів групи, адаптація до реального часу та об’єктивність 
оцінювання результатів, що відіграє вирішальне значення у мотивації студентів старших 
курсів у вивчені різних дисциплін. 
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ЗАСВОЄННЯ ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОРГАНІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН 
Воскобойнік О.Ю., Скорина Д.Ю., Коваленко С.І., Білий А.К. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Ключові слова: органічні лікарські речовини, хімічні властивості, тестові завдання, 

графічний контент, комп’ютерний контроль знань. 

В системі вищої освіти широке застосування знайшло комп’ютерне тестування як 
форма педагогічного контролю. Проте при впровадженні такої моделі тестового контролю 
можуть виникати певні складнощі. Зокрема, класичні (текстові) тестові завдання (ТЗ) інколи 
виявляються практично непридатними для достовірної перевірки якості засвоєння 
навчального матеріалу. Саме ця проблема постає при розробці підходів до комп’ютерного 
контролю засвоєння хімічних властивостей органічних лікарських речовин. В цьому контексті 
ТЗ повинні бути спрямовані, перш за все, на виявлення спроможності студентів у 
відповідності до будови запропонованої речовини проводити її аналіз за функціональними 
групами та аналіз залежності «структура-дія». Для перевірки цього під час комп’ютерного 
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тестування, по-перше, необхідно навести відповідну структурну формулу, по-друге, надати 
інструмент, за допомогою якого студент міг би вказати функціональну групу, що зумовлює 
можливість проведення зазначеної реакції чи впливає на прояв біологічної активності. 
Зазначений вище механізм тестування може бути реалізований за рахунок використання ТЗ 
із графічним контентом. За цієї умови програмна оболонка, яка буде використовува¬тися для 
комп’ютерного контролю знань, має відтворювати хімічні формули, рівняння реакцій, 
просторові моделі сполук, ілюстративний матеріал, відео-фрагменти. Застосування 
наведеного підходу є ефективним доповненням до традиційних форм оцінювання та дає 
можливість підвищити його об’єктивність, встановити рівень засвоєння студентами 
теоретичних положень навчальної дисципліни, а також визначити їх готовність до 
використання отриманих знань на практиці. 

 
 

УДК 37.016:[616.5+616,97]:032.6]-057.875.[61:278.4] 
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТІМЕДІЙНИХ ПОСІБНИКІВ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ 

СТУДЕНТАМ МЕДИЧНОГО ТА СТОМАТОЛОГІЧНОГО  
ФАКУЛЬТЕТІВ ЗДМУ 

Головкін А.В. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Ключові слова: дерматовенерологія, студенти, мультимедійні посібники. 

Вступ. Викладання дерматовенерології, як однієї з дисциплін медичної освіти, має 
свої відмінності й особливості, які полягають в постійному візуальному забезпеченні 
теоретичної бази, що надає можливість придбання навичок клінічного мислення, 
формування плану обстеження хворих та постановки діагнозу. На наш погляд мультимедійні 
доповнення до практичних занять студентів допоможуть вирішити ці завдання. 

Мета роботи: визначити ефективність застосування мультимедійних матеріалів при 
проведенні практичної підготовки студентів. 

Основна частина. На кафедрі дерматовенерології та косметології з циклом 
естетичної медицини ФПО викладачами були розроблені та складені мультимедійні 
посібники до кожної з 10 тем практичних занять студентів. Кожний мультимедійний посібник 
включав в себе назву теми заняття, сучасну класифікацію дерматозу, клінічні прояви, методи 
діагностики та лікування. Всі ці складники подавалися у вигляді таблиць, схем 
мультимедійного характеру та обов’язково використовувались фотографії пацієнтів з 
типовими клінічними проявами дерматологічних захворювань та захворювань що 
передаються переважно статевим шляхом. Фотографії хворих застосовувались переважно з 
особистої кафедральної віртуальної бази пацієнтів. Під час практичних занять з кожної теми 
при опитуванні студентів, відповідаючий мав можливість для наглядної підтримки своєї 
відповіді, уявлення клінічної картини проявів дерматозу при різних його формах та стадіях. 
Після теоретичної частини заняття студенти могли чітко вирізняти первинні та вторинні 
елементи висипки та більш упевнено проводити діфереційну діагностику у клінічних 
відділеннях біля ліжка хворого. Під час підсумкового модульного контролю знань наприкінці 
циклу студенти у яких в групах застосовувалися мультимедійні доповнення показували 
вищий рівень теоретичних та практичних знань та навичок. 

Висновок: застосування мультимедійних доповнень під час практичних занять з 
дерматовенерології виявилося ефективним методом викладання. 
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УДК 378.147.091.33-021.464:[616.6+616-073.7]-047.64 
ОПТИМІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ НАВЧАННІ НА КАФЕДРІ 

УРОЛОГІЇ, ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ 
Губарь А.О., Бачурін В.І., Довбиш М.А. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Ключові слова: оптимізація, самостійна робота студентів, контроль, самонавчання. 

Вступ. Контроль означає встановлення та оцінювання знань студентів, тобто 
визначення об’єму, рівня та якості засвоєння учбового матеріалу; виявлення успіхів у 
навчанні, недоліків знань, навичок та вмінь у окремих студентів та всій групи взагалі для 
внесення необхідних корекцій в процес навчання, вдосконалення його змісту, методів, 
засобів і форм організації. Контроль є важливою і необхідною складовою частиною навчання 
і припускає систематичне спостереження викладачем ходом навчання на всіх етапах 
учбового процесу. 

Метою нашого повідомлення є аналіз та методологія проведення самостійної роботи 
студентів на кафедрі урології, променевої діагностики і терапії. 

Самостійне навчання студентів – це частина їх учбової діяльності, у складі якої можна 
виділити розумові дії. Опанування цих дій і буде характеризувати рівень розвитку 
самонавчання в цілому. 

З одного боку, самостійна робота студентів (СРС) є видом навчальної праці без 
керівництва викладача, з іншого боку – засобом втягування студентів в самостійну 
пізнавальну діяльність. Тому кожен викладач клінічної кафедри зацікавлений в отриманні 
ефекту від СРС, але тоді потрібно усвідомити, що він буде досягнутий, якщо самостійна 
робота зорганізується та реалізується в процесі навчання урології в якості цілісної системи, 
яка об’єднує всі етапи навчання студентів у вищому навчальному закладі. 

Вміння самостійно навчатися урології, поповнювати свої наукові знання, тим більше 
розвивати та преображати їх формується тільки за умов опанування студентами певних 
способів та прийомів самостійної роботи, напрацювання яких сприяє розвитку особистих 
якостей студентів. 

СРС є методом навчання, при проведенні якого пізнавальна діяльність студентів йде 
у повній відповідності до індивідуальних особливостей, рівнем освіти, набутим досвідом та 
спеціально розробленими для цього організаційними умовами. Самостійна робота студентів 
дає можливість зняти протиріччя між індивідуальними можливостями і середнім рівнем 
сприйняття та засвоєння учбового матеріалу в групі. Вона дозволяє ліквідувати недоліки в 
пізнавальній діяльності та грає важливу роль у формуванні особистих якостей майбутнього 
спеціаліста. 

В традиційній педагогіці СРС виконується у формі поза аудіторних або домашніх 
завдань, які найчастіше за все переслідують ціль підготовки до практичних занять, 
конференцій, семінарів, модулів, заліків, екзаменів. Формою звітності студента при цьому, як 
правило є виступ на колоквіумі, написання реферату на відповідну тему, виконання 
контрольних тестів тощо. 

Контроль засвоєння матеріалу, що вивчається на кафедрі урології, променевої 
діагностики і терапії, необхідно проводити у вигляді тестів, самостійної роботи, а також у 
розробці запитань для семінарських занять, тому що: 

- контроль викладачем припускає індивідуальний підхід до кожного студента; 
- дозволяє більш детально оцінити рівень знань студентів; 
- допомагає дізнатись, який матеріал потребує додаткового пояснення тощо. 
Тест є засобом педагогічних вимірювань. Уявлення про тести серед викладачів 

досить різноманітні. Деякі викладачі, які не володіють знаннями в галузі теорії педагогічних 
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вимірювань, помилково вважають що тест – це набір авторських завдань, специфічних за 
формою надання змісту контрольного матеріалу урологічної дисципліни. Інші педагоги, 
навпаки, знають про тривалий шлях конструювання педагогічних тестів, володіють методами 
статистичного обґрунтування їх якості. Багато викладачів асоціюють тести виключно з 
завданнями, у яких з деякого числа відповідей, що пропонуються, треба обрати вірну. Слід 
визнати, що це етап в педагогічних вимірюваннях, що вже минув. В усьому світі, в тому числі 
і в Україні, з’явились чисельні інновації у змісті і формі тестових завдань, що спонукають 
студентів перейти від пред’явлення готової відповіді на запитання до рішення учбової 
клінічної задачі, активному конструюванні змісту відповіді. Це завдання з короткими 
регламентованими відповідями; які потребують доповнення і уточнення; завдання з певним 
додатковим контекстом тощо. Наприклад, при вивченні урології студентами IV курсу 
медичного та педіатричного факультетів Запорізького державного медичного Університету 
викладач може дати декілька учбових задач: 

Завдання 1. Хворий тривалий час приймав сульфаніламідні препарати. Який вид 
анурії можна вважати? 

А). преренальна 
Б). реальна 
В). постренальна 
Г). аренальна 
Д). рефлекторна 
Завдання 2. Варікоцеле може бути ознакою: 
А). хронічного пієлонефриту 
Б). раку нирки 
В). раку сечового міхура 
Г). хронічного гломерулонефриту 
Д). СКХ (сечокам’яної хвороби) 
Завдання 3. Хвора 50 років надійшла до приймального покою зі скаргою на тупий біль 

у правій поперековій ділянці, періодичне підвищення температури тіла до 39°С з ознобом, з 
наявністю прозорої сечі у цей період. В час нормалізації температури тіла та зменшенні 
болю сеча виявлялась мутна, гнійна. Об’єктивно: язик сухий. При глибокій пальпації 
визначається бугриста права нирка, помірно болюча, мало рухома. В загальному аналізі сечі 
лейкоцити на все поле зору, білок 0,099 г/л. Під час цистоскопії з правого вічка виділяється 
гній у вигляді «пасти з туби». 

Який патологічний процес призводить до такого стану? 
А). паранефрит 
Б). піонефроз 
В). гломерулонефрит 
Г). карбункул нирки 
Д). некропапіліт 
Даний метод потрібен не лише для того, щоб перевірити відтворення знань, що 

отримані попередньо, але й здатність застосувати їх, продуктивно вміти вирішувати складні 
питання в умовах обмеженого часу, тобто тих ситуаціях, що будуть імітувати майбутню 
професійну діяльність. Рішення учбової задачі – це не тільки самостійний пошук відповіді, 
але й новий погляд на вже відомі факти і явища, поповнення і розширення знань, 
встановлення зв’язків, подібності і відмінності між окремими подіями. В останній час клінічні 
тестові завдання як дуже поширений дидактичний засіб при навчанні урології займає все 
більш вагоме місце при вивченні інших медичних предметів. 

Написання учбової історії хвороби або реферату на певну тему спонукає студента 
продовжити вивчення більш детально питання стосовно теми, що досліджується або 
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зацікавила; підвищує стимул використовувати додаткову фахову наукову медичну 
літературу; навчає систематизації матеріалу, що був зібраний. 

При плануванні етапів учбової діяльності, оформленні матеріалів у вигляді статей, 
презентацій, доповідей, рефератів тощо, студент при самостійній підготовці тренує всі види 
учбової діяльності: читання, аналіз, синтез, порівняння тощо. 

Рішення контрольних тестів – це одна з форм контролю, що дозволяє виявити 
загальний ступінь підготовки студентів, бо ці запитання можуть охоплювати весь матеріал 
дисципліни. Чим більше передбачається вірних відповідей на запитання, тим краще це 
стимулює студентів для роздумів і аналізу щодо матеріалу, що вивчався в межах учбового 
процесу. 

Для більш глибокого засвоєння різних розділів урології, необхідно вирішувати цілу 
низку питань щодо етіології, патогенезу, клінічних ознак, алгоритмів лікування згідно 
національних стандартів, профілактичних і метафілактичних заходів для кожної окремої 
нозологічної форми. Вміння моделювати завдання, максимально наближене до реальної 
ситуації, що відтворюється на практичних заняттях, дозволяє студентам навчитися 
аналізувати випадки з урахуванням багатьох факторів. 

Контроль засвоєння урологічної дисципліни вкрай необхідний, бо він перевіряє рівень 
підготовки кожного окремого студента. 

Студенти, що вдало пройшли усні опитування, поточний тестовий контроль, приймали 
участь у курації хворих, здали учбову історію хвороби, приймали активну участь у 
оперативних втручаннях, що проводяться на декількох клінічних базах, а також відвідували 
чергування (за бажанням), можуть бути допущені до написання підсумкового модульного 
контролю та відповідям на запитання згідно нозології, за я якою була написана історія 
хвороби. 

Із досвіду викладання урології відомо, що найбільш ефективною СРС стає тоді, коли 
навчання зацікавлених осіб відбувається не тільки за загальною затвердженою програмою, 
але й згідно індивідуальних робочих планів студентів і допомогу у їх складанні надає 
викладач, особливо на початковому етапі оволодіння самостійною роботою, але і в 
подальшому, допомога педагога необхідна. 

Найкориснішим для максимального опанування спеціальністю є відвідування 
наукового студентського урологічного товариства, що існує на кафедрі урології, променевої 
діагностики і терапії. Багато студентів, членів товариства, являють собою науковий резерв 
медичного Університету. На спільному засіданні кафедри на початку навчального року 
завідувачем, д.мед.н., професором Бачуріним Г.В., пропонується низка тем для клінічного 
дослідження з наступним оформленням у вигляді доповіді на щорічній студентській 
конференції. Завдяки наявності декількох клінічних баз, а саме: Університетській Клініці, 
ЗМКЛЕ та ШМД, клініки «ВітаЦентр», клініки «ООО Мотор Січ», багатопрофільного 
медичного центру «Юліс», студенти мають найрізноманітніші можливості для отримання 
інформації щодо надсучасних методів діагностики і лікування хворих з різною патологією. 

Для наукової студентської роботи перш за все необхідно зробити її детальний план, 
заздалегідь визначити терміни виконання всіх її розділів. Наявність плану СРС, а також 
регулярний системний підхід викладачем охороняють студентів від необґрунтованої трати 
часу, вносять організованість та впорядкованість в учбово-пізнавальну діяльність. 

Для підвищення ефективності контролю за виконанням самостійної роботи 
викладачеві необхідно приділяти більше уваги студентам на консультаціях, що призначені 
для надання їм доцільної допомоги по кожній темі учбового плану, а також при вирішенні 
питань теоретичного і практичного плану. Консультації викладачів допомагають встановити 
своєрідний зворотній зв'язок, за допомогою якого можна виявити ступінь засвоєння 
студентами програмного матеріалу; щільно пов’язані з лекційними, семінарськими, 
практичними заняттями, підготовкою до заліків та екзаменів.  
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При цьому в межах кожного семестру консультації по виконанню СРС повинні 
проводитися за бажанням студентів, тобто у відповідності з їх потребами, або за ініціативою 
викладача, якщо студенти не приділяють певної уваги СРС. Можна встановити конкретні дні 
для обов’язкових консультацій, коли викладач кафедри спеціально зустрічається зі 
студентами і відповідає на їх запитання. Студентів треба привчати до думки, що до 
консультацій треба ретельно готуватися, опрацьовувати конспекти лекцій, фахову 
літературу. 

Під час проведення контролю за виконанням СРС доцільно розробити низку критеріїв, 
у відповідності до яких здійснюється її оцінка і з якими треба ознайомити студентів з метою 
підвищення їх відповідальності за результати, що будуть отримані. Підсумкова оцінка за 
самостійну роботу є однією з складових загальної оцінки, яку отримують на екзамені або 
умовою дозволу до складання іспиту. 

У зв’язку з цим, планування, організація та реалізація роботи студентів без 
керівництва викладача – найважливіше завдання при навчанні в університеті.  

Висновки. Для того, щоб СРС була ефективною, необхідно виконати низку умов, до 
яких можна віднести наступне: 

- забезпечити вірне співвідношення об’ємної аудиторної та самостійної роботи; 
- організувати методично вірну роботу студентів у аудиторії та поза нею; 
- забезпечити усіх на навчанні необхідними методичними матеріалами з метою 

перетворення СРС у творчій процес; 
- контролювати хід СРС та заохочувати студентів для щодо її якісного виконання. 
Оптимізація контролю з боку професорсько-викладацького складу при виконанні 

самостійної роботи студентами являє собою безперервний комплексний контроль, який в 
цілому дозволяє виявити підсумковий результат підготовки студентів при вивченні урології, 
променевої діагностики і терапії. 

 
 

УДК 004.9.:[378.091.33:615.22] 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  НА КАФЕДРЕ ФАРМАКОГНОЗИИ,  

ФАРМАКОЛОГИИ И БОТАНИКИ 
Доля В.С., Мозуль В.И. 

Запорожский государственный медицинский университет 
 
Ключевые слова: обучение, мультимедия, тестовый контроль. 

Современные информационные технологии дают широкие возможности для 
формирования научного мировоззрения студентов, способствуют формированию мотивации 
учения и личностному развитию будущего специалиста, развивают у студентов 
коммуникативную компетентность, стимулируют инициативу и творческое мышление. Сам 
образовательный процесс в современном обществе становится непрерывным, выходит за 
рамки вузовского образования. 

Цель работы – определить основные формы и методы обучения  на основе новых 
информационных технологий. 

В Запорожском государственном медицинском университете постоянно 
совершенствуются формы и методы образования. Это позволяет использовать 
информационные технологии в организации и практической реализации учебного процесса, 
обеспечивает существенное повышение его дидактической ценности на всех уровнях 
системы обучения.  Высокую педагогическую эффективность имеют те информационные 
технологии, которые: обеспечивают диалоговый режим в процессе решения различных 
познавательных задач; имеют встроенные справочники; обеспечивают моделирование 
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данных и выдачу индивидуальных заданий; проводят оперативное и текущее тестирование 
на основе специального банка меняющихся вопросов и ответов; предусматривают 
прерывание и продолжение работы; оценивают работу студента, учитывая количество 
вопросов, ошибок и повторных ошибок; хранят для преподавателя и студента результаты 
учебной работы. В университете и на кафедрах информационные технологии  
рассматриваются как средство для развития у студентов таких качеств, как системное 
научное и конструктивное мышление, развитое воображение, развитая интуиция, 
вариативность мышления и чувство нового, хорошая лингвистическая подготовка. На 
кафедре фармакогнозии, фармакологии и ботаники существует положительный опыт в 
создании электронных обучающих сред и систем тестового контроля, а также коррекции 
знаний с помощью компьютерных учебных программ. В фонде программных средств 
сосредоточены электронные учебники, пособия, обучающие программы, системы 
тестирования, методические рекомендации, электронные пособия пригодны для 
самообразования  для студентов заочной и очной формы обучения. Получены позитивные 
результаты в работе над мультимедийным комплексом. В рамках этого комплекса создана 
компьютерная программа чтения лекций, тестового контроля, коррекции знаний в процессе 
сдачи студентами зачета и экзамена. Программа содержит свыше 3000 тестов. Она 
позволяет не только контролировать процесс формирования профессиональных знаний, но 
и обеспечивает унифицированный подход к проведению семинарских и практических  
занятий. Программа тестирования, определяет необходимый уровень подготовки, который 
должен быть достигнут студентами, успешно ориентирует преподавателя в проведении 
занятий. Она никоим образом не отрицает обсуждение проблем, собеседование на 
практических занятиях и семинарах, выполнение рефератов и курсовой работы. На лекциях 
используется мультимедийный комплекс, который позволяет демонстрировать цветные 
изображения растений и сырья, схемы биосинтеза биологически активных веществ, 
дополнительные материалы, формулы действующих веществ. Мультимедийный комплекс 
используется для контроля знаний и для обучения. Мультимедия-богатый арсенал способов 
иллюстрации изучаемого предмета, Она повышает качество обучения и позволяет 
удерживать внимание студентов. 

Выводы. Новые информационные технологии дают широкие возможности по 
индивидуализации и унификации обучения, создают благоприятные условия для 
самоопределения и самовыражения личности, предоставляют неограниченные возможности 
для самообразования студентов. 

 
 

УДК 378.1:[616+615].001 
ФОРМАЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ЗНАНЬ У ФОРМУВАННІ  

СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ 
Десятнюк Л.Б., Кучеренко І.І. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
 
Ключові слова: формалізація, формалізована мова, алгоритмізація. 

Для сучасного лікаря важливим є логічне мислення при постановці та вирішенні 
медичних та фармацевтичних задач, яке включає в себе розробку та представлення 
алгоритмів розв’язання задач і використання формальної логіки. На сьогоднішній день 
формалізація задач застусовується не лише в логіці, а й в інших науках.  

Поряд з існуючою природною мовою, є особливий процес, який передбачає що 
створена штучна знакова система є засобом фіксації логічної структури думки, з одного боку, 

89 



і засобом дослідження логічних властивостей та відношень думки, з іншого. Тобто, мова 
логіки – це насамперед її метод. Прийнято говорити не «штучна мова логіки», а 
«формалізована мова логіки». З легкої руки німецького філософа ХVІІІ ст. І. Канта логіці 
приписали прикметник «формальна», тому логіку стали називати формальною, в її метод – 
формалізацією [2]. 

Формалізація – це метод, за допомогою якого змістовне знання відображується у 
формалізованій мові. Формалізація основана на мисленні, що дозволяє відображати основні 
закономірності й процеси розвитку об'єктів навколишнього світу в знаковій формі за 
допомогою спеціальних знаків, символів, формул чи формалізованих мов. 

Символіка формалізованих мов додає стислості викладу, чітко фіксує конкретні 
значення досліджених ознак, властивостей чи відношень і не допускає їх двозначних 
тлумачень. Така форма відображення реальних явищ і процесів забезпечує узагальненість 
підходу до вирішення різних класів завдань і на основі формування знакових моделей 
дозволяє знаходити найбільш ефективних рішень, справедливих для всіх завдань даного 
класу. 

Метод формалізації дає можливість звільнитися від інтуїтивних уявлень, 
малопридатних для науки через їхню невизначеність і неоднозначність. 

Метод формалізації має певні переваги перед іншими методами наукового пізнання: 
 він забезпечує повноту огляду певної галузі проблем, узагальненість підходу до їх 

розв'язання; 
 ґрунтується на використанні штучних мови, тобто певної символіки, яка забезпечує 

«згортання» інформації про об'єкт дослідження, її чіткість і стислість; 
 дає можливість шляхом приписування окремим символам і системам певних 

властивостей уникнути багатозначності термінів; 
 технологізує процес наукового дослідження засобом формального оперування зі 

знаковою моделлю. 
Штучні мови, що використовуються у формалізації, порівняно з природною мовою 

більш самостійні й незалежні від матеріального носія знака. Операції з природними мовними 
знаками є змістовними, а операції зі знаками штучної мови мають формальний характер. 

Формалізація медичних задач – це типовий процесс, який є передумовою 
алгоритмізації медичних задач. Етап алгоритмізації в загальному випадку настає лише тоді, 
коли зрозуміла постановка задачі, коли існує чітка формальна модель, в рамках якої буде 
відбуватися розв’язання задачі. В результаті аналізу задачі визначається специфіка даних, 
вводиться система умовних позначень, встановлюється належність її до одного з класів 
задач (наприклад, математичні, фізичні, медичні тощо).  

Тому процес підготовки задачі передбачає: 
• постановку задачі (визначення її змісту та вихідних даних); 
• розробку алгоритму розв’язання (вибір методу розв’язання та опис послідовності дій); 
• представлення алгоритму розв’язання (побудова структурної схеми алгоритму) [1]. 
Виходячі з цього при вирішені задач в медицині обов’язково потрібно звертатися до 

формальних моделей, щоб дізнатися чи існують методи та алгоритми розв’язання 
поставлених задач. Для вирішення будь-якої медичної задачі на скінченну кількість кроків 
має існувати упорядкований, скінченний набір чітко визначених правил для розв’язання, 
тобто алгоритм, який має функціонувати при заданих умовах. 
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Оскільки робота лікаря пов’язана з формулюванням тверджень стосовно діагностики, 
лікування та перебігу захворювання, то використання методів математичної логіки та 
формалізація поставлених задач є важливою ланкою у вирішенні задач сучасного лікаря. 

Література 
1. Медична інформатика / І.Є.Булах, Ю.Є. Лях, В.П. Марценюк, І.І. Хаїмзон Тернопіль: 
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УДК 378.147:615.01/.014:[378.046-021.68:615.15-057.85] 
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЗАНЯТЬ  

З ПРОВІЗОРАМИ-ІНТЕРНАМИ З КУРСУ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ» 
Дроздова А.О. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
 
Ключові слова: фармацевтична технологія, професійна компетенція, якість 

навчального процесу. 

Сучасні стандарти фармацевтичної галузі висувають досить високі вимоги до 
підтримання професійного рівня фахівців. Це пов’язано з динамічними змінами у зовнішніх та 
внутрішніх умовах функціонування фармацевтичних закладів. Розширюються й критерії 
оцінки компетентності фахівців: роботодавці зацікавлені в грамотних, високо кваліфікованих 
робітниках, здатних створювати конкурентні переваги своєму підприємству на ринку. 

Основною метою навчання в інтернатурі є формування професійної компетенції 
фахівця для самостійної практичної діяльності. При викладанні слухачам-інтернам курсу 
«Фармацевтична технологія» основною метою є підготовка кваліфікованого фахівця, якій 
володіє системою загально культурних і професійних компетенцій, здатний до самостійної 
професійної діяльності переважно в умовах розробки, виготовлення, удосконалення 
технології лікарських, лікувально-косметичних, гомеопатичних та ветеринарних препаратів в 
умовах аптечних та промислових підприємств, а також оцінки якості сировини та готових 
лікарських засобів. Важливим є удосконалення знань та вмінь з вибору найбільш ефективних 
і раціональних лікарських препаратів і терапевтичних систем на основі біофармацевтичних 
концепцій, а також навичок з розробки технології лікарських форм і нормативної документації 
на них. 

Для забезпечення якості навчального процесу на кафедрі розроблений навчально-
методичний комплекс дисципліни «Фармацевтична технологія», який включає: робочу 
програму, навчально-методичні розробки лекційних, семінарських, практичних занять для 
викладачів, а також методичні розробки для слухачів-інтернів для підготовки їх до 
семінарських, практичних занять, а також для самостійної роботи під керівництвом 
викладача на практичних заняття та під час самостійних занять без викладача за окремою 
темою дисципліни. Також на кафедрі є тестові завдання для проведення базового, поточного 
та підсумкового контролю знань інтернів з дисципліни.  

Програма підготовки інтернів з курсу «Фармацевтична технологія» передбачає 
поглиблене вивчення сучасних вимог до технології, стандартизації, контролю якості 
лікарських засобів та допоміжних речовин з врахуванням сучасних досягнень фармації. 
Значна увага приділяється розвитку комплексного підходу до формування технологічного 
мислення  і сучасних уявлень в галузі створення і виробництва лікарських, профілактичних і 
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діагностичних препаратів в умовах аптек, малосерійних або промислових підприємств. 
Кожен розділ, що присвячений технології окремої лікарської форми, повинен вивчатись з 
біофармацевтичної позиції, починаючи від технології біологічно активних та допоміжних 
речовин, та закінчуючи розробкою лікарської форми і складанням нормативної документації. 

Викладачами кафедри підготовлені та надруковані цикли лекцій за темами дисципліни 
тиражем, достатнім для індивідуальної роботи інтернів. Лекційний курс, поряд з обов’язковим 
програмним матеріалом, включає результати наукових досліджень вітчизняних та 
закордонних фахівців. За всіма темами підготовлено мультимедійне супроводження 
лекційного матеріалу. Тексти лекції постійно переглядаються: її зміст, приклади, 
аргументація окремих наукових положень, враховуючи нові досягнення науки, появу 
додаткових джерел інформації, професійну спрямованість слухачів тощо. 

Семінарські заняття проводяться як у традиційному вигляді, коли семінар 
орієнтований на обговорення групи проблем, які вивчались слухачами самостійно або 
опрацьовувалися на лекції. А також використовуються такі різновиди семінарських занять, як 
семінар-бесіда (обговорення заздалегідь підготовлених студентами доповідей, рефератів, 
творчих робіт), семінар-дискусія, семінар-конференція тощо. 

Практичні заняття проводяться як у традиційній формі, так й з застосуванням 
інноваційних проблемно-пошукових і творчих методів навчання. Використання на практичних 
заняттях ситуаційних завдань навчає майбутніх фахівців грамотно орієнтуватись в реальній 
виробничій ситуації. 

Невід’ємною частиною навчального процесу є аудиторна та позааудиторна 
самостійна робота інтернів. Самостійна робота - це одна із засад підготовки слухачів до 
самостійного навчання і практичної діяльності, формування самостійності як здатності 
організовувати і реалізувати свою діяльність без сторонньої допомоги і керівництва. 
Самостійна робота проводиться у різних формах: аудиторна - під керівництвом викладача 
(на практичних та лабораторних заняттях); позааудиторна з викладачем (консультації, 
підготовка до аудиторних занять); позааудиторна без викладача (на практиці, вивчення 
теорії, виконання домашніх вправ, читання нової  літератури зі спеціальності тощо). В 
процесі самостійної роботи слухачі забезпечуються навчально-методичними розробками, 
довідково-методичними посібниками, підручниками і посібниками, збірниками нормативних 
документів із бібліотеки кафедри.  

Навчально-методичні розробки для самостійної роботи слухачів без викладача 
включає: вивчення основної і додаткової літератури за темами дисципліни; самостійний 
пошук матеріалу з певної теми (за періодичною і довідковою літературою, мережами 
Інтернет тощо); вивчення методичних рекомендації згідно з темою; робота з конспектом 
лекцій; самостійне вивчення навчального матеріалу відповід¬но до плану заняття; участь у 
розробці і постановці експериментальних робіт; вирішення ситуаційних завдань; відповідь на 
запитання для самоконтролю, тестові завдання; підготовка рефератів; виконання науково-
практичної роботи. 

В аудиторії на допомогу слухачам представлені наочні засобі: стенди, таблиці, 
фотокопії, види пакувальних матеріалів тощо.  

У розпорядженні слухачів є методичний кабінет, оснащений  комп’ютерами з 
тестовими програмами для контролю рівня знань. На кафедрі є бібліотека зі значним 
фондом довідкової літератури, нормативними документами, навчальними посібниками та 
підручниками, курсами лекцій з дисциплін, у тому числі за авторством викладачів кафедри, 
навчально-методичними розробками для самостійної роботи слухачів. 
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У навчанні використовується індивідуальний підхід до роботи з інтернами з 
урахуванням їх підготовленості, здійснюючі виявлення та аналіз помилок, що були допущені 
протягом роботи.  

Для оцінки рівня знань інтернів застосовуються різні види контролю: базовий, 
поточний на семінарських та практичних заняттях. Підсумковий контроль здійснюється у 
вигляді тестового контролю, складання заліку з курсу «Фармацевтична технологія» з набутих 
практичних навичок та співбесіди з професійних ситуацій, що дозволяє виявити теоретичну 
підготовку. 

На етапі державної атестації інтерни захищають науково-практичну роботу, 
складають тестовий іспит, а також іспити з оцінки рівня практичних навичок та теоретичних 
знань, які наряду з питанням всієї програми підготовки інтернів включають питання та 
ситуаційні завдання з курсу «Фармацевтична технологія». 

На кафедрі щорічно проводиться моніторинг результатів захисту магістерських робіт 
та здачі іспитів, виявляються питання, що викликають у слухачів ускладнення при відповідях. 
На підґрунті результатів моніторингу складається план реалізації зауважень, якій 
враховується у подальшій методичній роботі кафедри.  

Таким чином, на кафедрі сформований та активно реалізується комплексний підхід до 
забезпечення якісного навчального процесу з підготовки інтернів з курсу «Фармацевтична 
технологія», що включає застосування різних форм та засобів навчання і контролю знань 
майбутніх кваліфікованих фахівців. 

 
 

УДК 004.9:[37.014.6:005.6] 
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ  

НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Завгородняя Н.Г., Цыбульская Т.Е. 

Запорожский государственный медицинский университет 
 
Ключевые слова: информационные технологии, образовательный процесс, 

подготовка специалистов. 

Вступление. Процесс информатизации образования поставил в качестве одной из 
главных задач обучения использование возможностей новых информационных 
компьютеризированных методов и средств для реализации идей развивающего обучения, 
интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса, повышения его 
эффективности и практической подготовки будущих врачей к последующей работе в 
условиях современного общества. Новые информационные технологии – это не только 
новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 
процессу обучения и воспитания студента. 

Цель исследования – влияние информационных технологий современного 
поколения на качество образовательного процесса в подготовке будущих врачей. 

Основная часть. Современные компьютерные технологии способны обеспечить 
возможность использования учебной информации наравне, а зачастую даже эффективнее, 
чем традиционные средства. Обучение студентов в медицинском университете отличается 
определенной спецификой по сравнению с получением высшего образования в других 
высших учебных заведениях. Прежде всего, это касается развития у будущего врача 
клинического врачебного мышления, умения применить свои знания в экстренных 
ситуациях, навыков общения с пациентами. Для достижения этой цели используются 
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различные формы обучения, психологические и педагогические приемы. Немаловажную 
роль играют информационные образовательные технологии, использование электронных 
средств обучения. Например, на нашей кафедре офтальмологии применяются обучающие 
пособия с компьютерной презентацией, включающей клинические наглядные примеры. 
Достоинствами таких компьютерных презентаций, по нашему мнению, являются, во-первых, 
их мобильность и возможность использования в любое время, во-вторых, доступность с 
развитием компьютерных сетей, в-третьих, соответствие уровню развития современных 
научных знаний. К тому же создание электронных обучающих пособий способствует 
решению такой проблемы, как постоянное обновление информационного материала. Кроме 
того, при помощи электронных компьютерных презентаций с клиническими примерами 
осуществляется контроль знаний — компьютерное тестирование, которое проводится в 
конце каждого занятия. Электронные компьютерные презентации по различным 
тематическим занятиям, содержащие клинические примеры, являются информационной 
технологией, имеющей ряд преимуществ: рассчитаны на самостоятельную работу 
учащегося c компьютером в интерактивном режиме, а изучение материала и погружение в 
ту или иную предметную среду достигается благодаря использованию различных видов 
наглядности. 

Выводы. Дополнение традиционных методов преподавания электронными 
презентационными технологиями делает образовательный процесс разнообразным, 
усиливая мотивацию студентов к изучению предмета. Информационно-образовательные 
технологии являются еще одним средством на пути к подготовке квалифицированных 
специалистов в сфере медицины, готовых, согласно требованию времени и общества, 
постоянно повышать свою квалификацию, свободно владеть различными способами 
коммуникации и наиболее полно раскрывают человеческий потенциал. 

 
 

УДК 611:378] 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМ З ОНКОПАТОЛОГІЇ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ЛІКАРЯМ-ТЕРАПЕВТАМ 

НА ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
Іманова Н.І. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 
 
Ключові слова: післядипломна освіта, злоякісні новоутворення. 

Вступ. Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і 
соціально-економічних проблем. Захворюваність і смертність від раку в Україні невпинно та 
стабільно щорічно зростають на 2,6-3% на рік. Це пов’язано як із несприятливою екологічною 
ситуацією, та і значним постарінням населення, у той час як онкологічні захворювання 
продовжують «молодіти». 

Основна частина. У переважної більшості пацієнтів онкологічні захворювання 
виникають на тлі хронічних захворювань і на початковій стадії не мають уніфікованих 
специфічних ознак. З огляду на це необхідно орієнтувати лікарів-терапевтів та лікарів 
сімейної медицини на диспансеризацію хворих з хронічною патологією. 

В навчальному процесі післядипломної освіти лікарів первинної ланки, передусім, 
треба навчити виявляти й правильно оцінювати зміну характеру скарг пацієнтів із хронічними 
хворобами, синдром «малих ознак», суворому дотриманню протоколу обстеження осіб,  
хворих на , так звані, передракові захворювання, своєчасній профілактиці та націленості на 
лікування на ранніх стадіях. 
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Допомогою у своєчасному виявлені онкопатології лікарям первинної ланки переважно 
є обізнаність щодо сучасних методів діагностики, як інструментальної (КТ, МРТ, капсульна 
ендоскопія) так і лабораторної (онкомаркери). Також лікарі повинні бути ознайомлені з 
новими технологіями лікування онкозахворювань, сучасними можливостями променевої і 
хіміотерапії, й рівнем можливостей оперативного втручання, щоб кваліфіковано 
проінформувати хворого і зорієнтувати щодо подальшого маршруту дій з обстеження та 
лікування. 

Висновок. Післядипломна освіта має бути націлена на розширення обізнаності 
лікарів-терапевтів та лікарів сімейної медицини з сучасних методів діагностики, лікування та 
профілактики злоякісних новоутворень, оскільки більшість онкозахворювань піддаються 
успішному лікуванню при їхньому своєчасному виявленні. 

 
 

УДК 378.091.5:579:578:577.27]:004:007] 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ 

МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ 
Камишний О.М. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Ключові слова: медичний університет, викладання мікробіології, інформаційна 

компетентність студентів, інформаційно-комунікативні технології (ІКТ). 

Розвиток сучасного суспільства тісно пов’язаний із процесом інформатизації, а отже 
формування інформаційної культури майбутнього фахівця є однією з основних вимог, що 
висуваються до системи вищої освіти загалом. Серед головних умов реалізації розвитку 
інформаційного суспільства в Україні – впровадження сучасних загальних дидактичних 
принципів, забезпечення навчання, виховання і професійної підготовки майбутнього фахівця 
в інформаційному суспільстві. Виконання цієї умови неможливе без включення 
інформаційного компонента в освітній процес. Тому, формування інформаційної 
компетентності студентів вважають нині невід’ємною складовою реформи системи вищої 
освіти загалом. Цей процес зумовив необхідність впровадження сучасних інноваційних 
освітніх технологій для розвитку педагогічного процесу, зокрема інформаційно-комунікативну 
технологію навчання (ІКТ). Але посилення інформаційної складової в навчально-виховний 
процес медичних вишів визначає проблему формування у студентів інформаційної 
компетентності, як найважливішого компонента професійної компетентності, і, в першу чергу, 
у викладанні навчальних дисциплін, і рішення даної проблеми не втрачає актуальності до 
сьогодні. Тому, мета статті полягає у розкритті особливостей формування інформаційної 
компетентності студентів на прикладі викладання навчальної дисципліни «Мікробіологія, 
вірусологія, імунологія» у Запорізькому державному медичному університеті в аспекті 
сучасних вимог наукового простору. Визначальними умовами сучасного освітнього процесу у 
ЗДМУ є високий професійний інформаційний рівень викладачів, раціональне поєднання 
традиційних методів з інноваційними технологіями, сучасне матеріально-технічне 
забезпечення навчального процесу, грамотний управлінський і методичний його супровід. 
Тому, враховуючи вищезазначене, під час формування інформаційної компетентності 
студентів при вивченні дисципліни «Мікробіологія, вірусологія, імунологія» необхідно 
переглянути, по-перш, дидактичні компоненти процесу навчання: мету, зміст, методи, засоби 
й організаційні форми, по-друге, власні методичні матеріали (мультимедійні лекції, навчальні 
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відеофільми, завдання для самостійної роботи тощо) з поданням теоретичного матеріалу 
(використовуючи кілька підручників і посібників, у т.ч. електронних форм, освітні сайти тощо) 
і добором диференційованих практичних завдань (з урахуванням специфіки майбутньої 
професійної діяльності). Удосконалення навчального процесу та підвищення якості 
підготовки студентів є пріоритетним завданням кафедри мікробіології, вірусології та 
імунології. Вдале поєднання традиційних методик викладання навчального матеріалу з 
ефективнішим використанням комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, підвищує інтерес 
дисципліни «Мікробіологія, вірусологія, імунологія», збільшує інтенсивність і активізує 
навчально-пізнавальну діяльність студента. Враховуючи сучасні вимоги, що висуваються до 
навчального процесу у виші, співробітники кафедри активно використовують нові 
інформаційні технології при розробці навчально-методичних матеріалів, створенні 
мультимедійних лекцій-презентацій та впровадженні активних форм і методів навчання на 
практичних заняттях, організації самостійної роботи студентів і тестового контролю знань з 
урахуванням психолого-педагогічних аспектів, і це покликане підвищити ефективність 
процесу навчання, сприяти формуванню в процесі навчання інформаційної компетентності і 
дати нові можливості для творчого зростання студентів. Наприклад, мультимедійна 
презентація дає викладачеві можливість самостійно скомпонувати навчальний матеріал з 
конкретної теми дисципліни, а отже створити умови для максимального засвоєння 
навчального матеріалу. Використання мультимедіа дозволяє активізувати і когнітивні 
процеси, від яких значно залежать і якість навчання, і виконання програмного навчального 
матеріалу, наголошуючи на його опорні елементи й концентруючи увагу студентів. 
Унікальність мультимедійної презентації полягає ще й в універсальності, адже її можна 
використовувати на заняттях різних типів. Слід також зазначити, що застосування ІКТ 
створює можливості не тільки для «передавання» певної інформації від викладача до 
студента, але й активізує аудиторну і самостійну роботу з використанням інших сучасних 
освітніх технологій. Наприклад, на практичних заняттях з мікробіології використовується 
ігрове моделювання як один із методів проблемно-орієнтованого навчання з використанням 
комп’ютерних технологій. У межах методики відбувається відбір проблемного змісту і 
подальше його відтворення студентами у різних ситуаційних завданнях з мікробіологічної 
діагностики окремої інфекційної хвороби після перегляду навчальних тематичних 
відеофільмів, ілюстрацій електронних підручників або з використанням мультимедійних 
презентацій. При цьому, на наш погляд, формування інформаційної компетентності і в 
подальшому інформаційної культури сприяє процесу навчання студентів знаходити і 
структурувати інформацію, використовувати інформаційні ресурси мережі Internet і 
спеціалізовані бази даних у професійних цілях. 

Висновки. Перехід до сучасних інформаційно-комунікативних технологій навчання, 
створення умов для їх впровадження, розумне поєднання нових інформаційних технологій 
навчання з традиційними, формування інформаційної компетентності студентів – складне 
педагогічне завдання, що потребує розв’язання цілого комплексу психолого-педагогічних, 
навчально-методичних та організаційних завдань, основними з яких є розробка науково-
методичного забезпечення навчально-виховного процесу, інформаційна грамотність 
викладачів і студентів (уміння орієнтуватись в інформаційному просторі для отримання й 
оперування інформацією), поширення використання сучасних інформаційних технологій 
навчання під час викладання мікробіології, вірусології та імунологія. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ: ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД  

У ВИВЧЕНІ ДИСЦИПЛІНИ 
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Запорізький державний медичний університет 
 
Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, менеджмент та маркетинг у 

фармації, освіта. 

Зміни парадигм у сучасній вищій школі вимагають особливої чутливості до постійно 
оновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного сприйняття потреб 
суспільства і відповідної корекції навчально-виховної діяльності. Особливого значення це 
набуває за теперішньої постіндустріальної, інформаційної доби, яка потребує багатьох 
принципово відмінних від попередніх навичок, умінь і відповідного мислення. Вищий 
навчальний заклад, як один із найважливіших інститутів соціалізації людини, підготовки 
молоді до ролі активних суб'єктів майбутніх суспільних процесів повинен бути винятково 
уважним як до нових реалій і тенденцій суспільного розвитку, так і до нововведень у сфері 
змісту, форм і методів навчання і виховання.  

Сьогодні досить актуальним є питання застосування проблемно-орієнтованого 
навчання у процесі отримання вищої фармацевтичної освіти. Серед спеціальних 
професійно-орієнтованих дисциплін є «Менеджмент та маркетинг у фармації». Основними 
завданнями цієї дисципліни є вивчення теоретичних понять, категорій, систем, 
інструментарію, алгоритмів та тенденцій сучасного управління в ринкових умовах з 
адаптацією до специфіки діяльності фармацевтичних підприємств і закладів. Менеджмент і 
маркетинг у фармації (ММФ) базується на знаннях таких суспільних та спеціальних 
дисциплін, як організація та економіка фармації, економічна теорія, соціологія, аптечна 
технологія лікарських засобів з основами біофармації, технологія лікарських препаратів 
промислового виробництва, фармацевтична хімія та ін. Вона закладає основи вивчення 
студентами фармакоекономіки, фармацевтичного товарознавства, правових та етичних 
норм діяльності у галузі, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та 
формування умінь застосовувати знання з менеджменту та маркетингу у фармації в процесі 
подальшого навчання й у професійній діяльності. 

Проблемно-орієнтоване навчання вважають одним із самих прогресивних методів 
отримання певних знань. Тому, введення проблемно-орієнтованого методу в практику 
вивчення ММФ, на нашу думку, робить крок уперед щодо модульних навчальних планів, які 
широко застосовуються в практиці підготовки за кордоном. При використанні даного підходу 
різко зменшується кількість лекцій. Студенти від пасивного слухання лекцій і вивчення 
матеріалу під час самопідготовки приходять до його активного пошуку, використанню 
отриманої інформації для рішення поставлених проблем, тобто вчаться вирішувати 
проблему замість заучування її рішення. Студенти вчаться, як і де отримати необхідну 
інформацію, як підходити до неї критично, зважено, уникати догм. Наприклад: розділ 
«Менеджмент і підприємництво» передбачає отримання знань стосовно основ 
підприємницької діяльності в Україні та фармації зокрема. Студенти повинні навчитися 
обґрунтовувати планування підприємницької діяльності та розробляти елементи бізнес-
плану; складати підприємницьку угоду, використовувати теоретичні знання для проведення 
аналізу економічної ефективності діяльності фармацевтичних організацій; пояснювати 
поняття ризику, класифікувати збитки та застосовувати заходи зниження ризиків; трактувати 
поняття трудових ресурсів та персоналу організації, використовувати знання в 
фармацевтичній практиці; узагальнювати принципи формування і розвитку трудових ресурсів 
та ін. Все це неможливо без самостійного опрацювання нормативно-правової та 
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законодавчої бази (первинних джерел:закони, постанови, накази та ін.), а також досить 
великого масиву інформації. 

Висновок. За допомогою проблемно-орієнтованого навчання майбутні провізори 
вчаться приймати управлінські рішення та вирішувати їх, замість того, щоб заучувати 
алгоритм їх вирішення. Це розвиває у студентів творчий підхід до вивчення тем, креативність 
мислення, що потребує таких же якостей і від викладачів. 
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технології. 

Фармацевтична ботаніка – базова медико-біологічна дисципліна медичних і 
фармацевтичних вузів, пов’язана з хімією, біологією, фармакогнозією, мікробіологією, 
фітотерапією, технологією фітопрепаратів, косметологією та іншими дисциплінами. Вона 
закладає знання та практичні навички, які знаходять своє втілення і поповнення при розгляді 
питань пошуку джерел природних біологічно активних речовин, їх застосування. 

Тому головним завданням викладачів фармацевтичної ботаніки є розумне 
використання в навчальному процесі міжпредметних зв’язків та наочних засобів навчання. 

Роль наочності, одного з основних принципів дидактики, у викладанні фармацевтичної 
ботаніки загальновизнана. У даний час ми є свідками зростаючої інформатизації суспільства. 
Можна з упевненістю говорити, що інформатизація охопила всі сфери людської діяльності, у 
тому числі й освіту.  

Сучасне суспільство ставить перед викладачем завдання розвитку особистісно 
значущих якостей студента, а не тільки передачу знань. Гуманізація освіти передбачає 
ціннісне ставлення до різних особистих проявів студента. Знання ж виступають не як мета, а 
як спосіб, засіб розвитку особистості. Багатющі можливості для цього надають сучасні 
інформаційні комп'ютерні технології (ІКТ). Інформатизація системи освіти - один із 
пріоритетних напрямків модернізації освіти. Інформатизацію освіти розглядають як систему 
методів, процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, 
зберігання, розповсюдження і використання інформації в освітньому процесі.  

Інформатизація навчального курсу фармацевтичної ботаніки здійснюється, головним 
чином, у формі впровадження засобів нових інформаційних технологій (ЗНІТ), в тому числі 
мультимедійних посібників.  

Засоби нових інформаційних технологій змінюють форму і методи процесу навчання. 
Вони дозволяють перейти від викладання матеріалу до дискусії і ширше - від пріоритету 
пояснювально ілюстративних методів навчання до інтерактивних. Комп'ютерні мультимедійні 
посібники з фармацевтичної ботаніки, забезпечують в певній мірі наочність, інтерактивність 
та інші якості, що відрізняють їх від підручників на паперових носіях. 

Інформаційні технології використовуються в моделюванні, конструюванні та аналізі 
предметних інформаційних середовищ, змістовних та дидактичних компонентів. 
Конструювання інформаційних предметних середовищ - принципово нова задача методики 
викладання, що вимагає спеціальних знань в галузі дидактики, психології, управління. На 
відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не тільки одержати велику 
кількість готових, відібраних, відповідним чином знань, але й розвивати інтелектуальні, 
творчі здібності студентів, їх вміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різними 
джерелами інформації. Використання ІКТ на практичних заняттях дозволяють 
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інтенсифікувати діяльність викладача і студента; підвищити якість навчання предмету; 
відобразити істотні сторони ботанічних об'єктів, висунути на передній план найбільш важливі 
(з точки зору навчальних цілей і задач) характеристики досліджуваних об'єктів.  

Переваги мультимедійних технологій, в порівнянні з традиційними, різноманітні: 
наочне уявлення матеріалу, можливість ефективної перевірки знань, різноманіття 
організаційних форм в роботі студентів і методичних прийомів у роботі викладача. Студенти 
з образним мисленням важко засвоюють абстрактні узагальнення, без картинки не здатні 
зрозуміти процес, вивчити явище. Розвиток їх абстрактного мислення відбувається за 
допомогою образів. Мультимедійні анімаційні моделі дозволяють сформувати у свідомості 
студента цілісну картину будови рослинної клітини, видів тканин, анатомічної будови 
вегетативних органів, морфології вегетативних та генеративних органів. Інтерактивні моделі 
дають можливість самостійно «конструювати» процес: підготовка презентацій за раніше 
вивченим темам, складання узагальнених схем та таблиць, створення анімаційних фільмів 
(«Подвійне запліднення», «Розповсюдження плодів»), створення відеофільмів (знайомство з 
лікарськими рослинами під час проходження учбово-польової практики; вивчення 
гербарійних зразків лікарської рослинної сировини за допомогою 3Д зображення). 

Використання інформаційних технологій дозволить: 
• докорінно змінити організацію процесу навчання студентів, формуючи у них 

системне мислення;  
• раціонально організувати пізнавальну діяльність студентів в ході навчально-

виховного процесу;  
• використовувати комп'ютери з метою індивідуалізації навчального процесу;  
• вивчати явища і процеси в мікро-і макросвіті, на основі використання засобів 

комп'ютерної графіки та моделювання.  
На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не тільки 

озброїти студентів великою кількістю готових, відібраних, відповідним чином організованих 
знань, але й розвивати їх інтелектуальні, творчі здібності, вміння самостійно здобувати нові 
знання, працювати з різними джерелами інформації. 

 
 

УДК 147:615.1:54 
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ ЗДМУ 

Кучеренко Л.І., Портна О.О., Моряк З.Б., Хромильова О.В. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Ключові слова: самостійна робота студентів, система навчання, інноваційні технології. 

Кафедра фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету 
займається підготовкою фахівців зі спеціальностей «Фармація» та «Технологія парфюмерно-
косметичних засобів» очної та заочної форм навчання, які, в подальшому, приймають 
безпосередню участь у створенні та контролі якості лікарських, парфюмерно-косметичних 
засобів та лікарських препаратів. 

Інтеграція в Європу безпосередньо стосується і освітньої діяльності, вимагаючи 
зменшення кількості навчального часу на вивчення матеріалу та перерозподілу його між 
аудиторною та самостійною роботою студентів. 

Попри велику кількість наукових праць, присвячених дослідженню самостійної роботи, 
найоптимальніших її форм, прийомів, методичних стратегій, виробити єдиний ефективний 
алгоритм її структурування та проведення на сьогодні бачиться неможливим. Зокрема, 
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залежить це і від належним чином організованої у вищому навчальному закладі дистанційної 
освіти, і від впровадження інноваційних технологій тощо. Інноваційні технології швидко 
увійшли в усі галузі нашого життя. В зв'язку з цим виникає загальна потреба використання 
комп'ютерної техніки під час вивчення багатьох дисциплін. Вивчення деяких аспектів чи 
окремих тем з використанням інноваційних технологій, комп'ютерної техніки та найсвіжішої 
інформації, взятої з мережі Internet, – один із способів оптимізації та урізноманітнення 
навчального процесу. Тим більше, постійне видання навчально-методичних посібників з 
фармацевтичної хімії, збірок тестів, створення лекцій, методичних рекомендацій для 
студентів усіх (III-VI) курсів очної та заочної форм навчання з самостійної та позааудиторної 
роботи та доступність цих матеріалів на web-сайті нашого університету безумовно сприяє 
вдосконаленню процесу навчання. 

Слід зауважити, що активна самостійна робота, як особиста пізнавальна діяльність 
студентів, має важливе значення для подальшого формування сучасних 
висококваліфікаційних спеціалістів-провізорів. Проте, без участі викладача важко досягти 
потрібної творчої активності студентів. 

Тому, перед нами постає досить непросте завдання: не втратити кращих здобутків і 
досягнень у фармацевтичній освіті, що так притаманно саме Запорізькому державному 
медичному університету, але й створити таку систему навчання, яка б відповідала 
європейським вимогам. 

 
 

УДК 378.046.4 + 614.2 
ІНТЕРАКТИВНІ ПІДХОДИ ДО ПОЛІПШЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
Лехан В.М., Крячкова Л.В., Борвінко Е.В., Максименко О.П., Волчек В.В. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
 
Ключові слова: післядипломна освіта, організатори охорони здоров’я, інтерактивні 

технології навчання, Senteo. 

Вступ. Для підвищення результативності діяльності системи охорони здоров’я 
необхідна критична маса професіоналів нової генерації серед керівників закладів охорони 
здоров’я, здатних до глибокого розуміння проблем та ключових тенденцій розвитку галузі, 
готових до застосування широкого спектра навичок для впровадження змін та відстоювання, 
можливо непопулярних, але значущих управлінських рішень. 

Зростання потенціалу керівної ланки галузі досягається, насамперед, через 
підвищення кваліфікації організаторів охорони здоров'я. На післядипломному рівні навчання 
на кафедрі соціальної медицини, організації та управління охороною здоров'я ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» істотна увага приділяється 
систематичному відпрацюванню у організаторів охорони здоров’я навичок прийняття 
управлінських рішень в різних умовах. Для підвищення якості навчання використовуються 
різноманітні інноваційні освітні технології, серед яких - інтерактивна система відповідей 
SMART Senteo TM. 

Мета дослідження. Оцінка ефективності використання інтерактивного методу 
навчання із застосуванням групової системи відповідей SMART Senteo TM для узагальнення 
досвіду та аналізу результатів навчання із її застосуванням. 

Основна частина. Система групового інтерактивного навчання SMART Senteo TM 
складається із приймача, пультів для відповідей та диска програмного забезпечення. Її 
перевагою є те, що вона може використовуватися як для проведення практичних, 
семінарських занять так і для читання лекцій.  
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SMART Notebook надає можливість вибрати будь-яку форму представлення відповіді 
на поставлене запитання: «так» чи «ні»; «правда» або «брехня»; вибір одного  номеру 
відповіді або декількох правильних тверджень тощо. У запитаннях можна використовувати 
десяткові дроби, цілі дроби або від'ємні числа тощо. Програма надає можливість 
використовувати накопичені до її впровадження тестові завдання, оскільки передбачена 
конвертація запитань з інших програм, наприклад Microsoft Word або XML. Програмне 
забезпечення Senteo також підтримує PowerPoint презентації. 

При першому використанні системи потрібно трохи часу для адаптації слухачів до неї, 
але вона відбувається досить швидко і не займає більше 5 - 10 хвилин. Можливі два 
варіанти роботи курсантів з системою SMART Senteo TM - в автономному режимі та в режимі 
обов'язкової авторизації. Другий варіант є більш інформативним, оскільки дозволяє 
встановити зворотний зв'язок окремо з кожним слухачем і своєчасно відреагувати на його 
запити. 

Використання технології Senteo на лекціях дозволяє встановити вхідний рівень знань 
курсантів з тематики, що вивчається, оцінити готовність аудиторії до сприйняття нового 
матеріалу. Під час лекції, викладач має можливість задавати курсантам запитання і 
отримавши відповідь від кожного слухача, корегувати подальше викладання матеріалу, 
роз'яснюючи певні суперечливі моменти таким чином, щоб перевірочні запитання показали 
максимально можливий (бажано 100%) рівень засвоєння матеріалу.  

На практичних та семінарських заняттях курсанти за допомогою SMART Senteo TM 
опрацьовують прийняття різних варіантів рішень, що дозволяє їм потім, в реальних умовах, 
більш швидко та адекватно реагувати на злободенні виклики.  

Гнучкість системи дозволяє використовувати як завчасно приготовлені запитання, так 
і дає можливість складати та / або вставляти запитання безпосередньо під час лекцій та 
занять. 

Наприкінці лекцій та практичних/семінарських занять, підбиваючи підсумки з певної 
теми, проводиться підсумковий контроль знань курсантів. Результати успішності курсантів 
виводяться Senteo у процентному вигляді (питома вага правильних відповідей) та/або 
графічній формі. На діаграмах відображаються як підсумки результатів відповідей на одне 
запитання так і усіх відповідей. Можна подивитися на результати роботи як усієї групи так і 
кожного конкретного курсанта.  

Senteo дозволяє також роздрукувати заготовлені запитання та використовувати їх у 
якості  додаткового матеріалу для курсантів. Також можливо роздрукувати результати 
опитування, з тим, щоб кожен слухач індивідуально міг виявити і прояснити для себе 
незрозумілі моменти. 

З метою оцінки ефективності використання інтерактивного методу SMART Senteo TM  
проводився порівняльний аналіз рівня засвоєння знань з питань модернізації системи 
охорони здоров'я серед курсантів, у яких читалися лекції та проводилися заняття з 
використанням мультимедійного проектора (всього 76 осіб) і серед слухачів, яким подавався 
матеріал з використанням системи відповідей SMART Senteo TM (всього 82 особи). 

Оцінка успішності навчання в групах порівняння показала, що ступінь засвоєння 
нового матеріалу істотно вище (р<0,05) в групах де читались лекції та проводилися заняття з 
використанням системи відповідей SMART Senteo TM - питома вага правильних відповідей 
на підсумкові тестові завдання в середньому склала 97,9 ± 0,2 % (М ± m) у порівнянні з 
групою, яка навчалася за стандартною технологією (76,7 ± 0,3 %). 

Висновок. Оскільки система охорони здоров'я вимагає всебічного удосконалення, 
починаючи з керівних кадрів, необхідна відповідна попередня модернізація підготовки 
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управлінського персоналу, яка повинна базуватися на використанні нових технологій 
навчання, серед яких вагоме місце займає інтерактивна система групового навчання SMART 
Senteo TM або її більш сучасні аналоги. Використання подібних групових інтерактивних 
технологій у навчальному процесі підвищує ступінь засвоєння нової інформації на 
післядипломному рівні навчанні і сприяє оволодінню новими компетенціями та навичками 
прийняття управлінських рішень. 

 
 

УДК 378.1476.16 -053.2:004 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СУЧАСНОГО ЗАСОБУ 

НАВЧАННЯ НА КАФЕДРАХ ПЕДІАТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ 
Мазур В.І., Недельська С.М., Тарасевич Т.В. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, педіатрія, вищий навчальний 

заклад, студенти. 

Інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу. Актуальність 
даного питання має місце у сучасному освітньому медичному середовищі, адже нині якісне 
викладання дисциплін, в тому числі педіатрії, не може здійснюватися без використання засобів 
і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Застарілі методи та засоби 
навчання не відповідають вимогам сучасності, це спонукає викладачів до впровадження 
інноваційних методів навчання та використання й адаптування цих технологій в навчальний 
процес на кафедрі факультетської педіатрії. Особливо ця проблема гостро постає при 
формуванні професійних умінь та навичок, оскільки для ефективного їх засвоєння навчальний 
процес вимагає використання великої кількості наочних матеріалів та інтерактивних засобів, 
які в свою чергу позитивно  сприяють досягненню кінцевих цілей навчання.  

Мета роботи полягає в дослідженні ефективності використання інформаційно-
комунікаційних технологій в процесі формування професійних навичок у майбутнього лікаря  
при підготовці його на кафедрі факультетської педіатрії. Застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів є ефективним 
засобом досягнення навчально-виховної мети. Найбільшою проблемою традиційного 
навчання є низька динаміка та часткова відсутність елементів інтерактивності та наочності. 
Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє нейтралізувати ці недоліки. 
Впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес має 
здійснюватись виважено, бути ретельно підготовленим і продуманим. 

 
 

УДК 004.9:378.147.091.3:616 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КЛІНІЧНИХ КАФЕДРАХ 
Михайловська Н.С., Шершньова О.В., Грицай Г.В., Кулинич Т.О., Шальміна М.О. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Ключові слова: інформаційні технології, мультимедійні системи, навчальний процес. 

Вступ. Підвищення ефективності навчального процесу на сучасному етапі потребує 
застосування інноваційних технологій у процесі засвоєння знань, практичних навичок, 
набуття діагностичних та терапевтичних вмінь майбутніми лікарями. 

Мета дослідження: обґрунтувати доцільність впровадження інформаційних 
технологій як засобу підвищення ефективності навчального процесу на клінічних кафедрах. 
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Основна частина. На сьогодні в системі вищої школи важливу роль повинні 
відігравати інформаційно-комп’ютерні технології, значне місце серед яких займають 
мультимедійні системи, що надають користувачеві комп’ютера такі види інформації: текст; 
зображення; анімаційні картинки, аудіо коментарі, цифрове відео тощо. Запровадження 
комп’ютерної техніки і програмно-інформаційних засобів у навчально-виховний процес у 
вищій школі дозволяє в комплексі розв’язати низку актуальних проблем, що постають перед 
нею в сучасних умовах: підвищити інформаційну культуру майбутнього фахівця, зробити 
доступним для нього світові інформаційні ресурси; посилити інформаційну насиченість 
всього навчально-виховного процесу в закладах освіти.  

Застосування інформаційно-комп'ютерних технологій при вивченні клінічних дисциплін 
дозволяє накопичити і зберегти великий обсяг інформації, передати і подати студенту 
необхідні знання у відповідних формах, систематизувавши їх для більш ефективного 
сприйняття. Крім того, введення в комп’ютер і подальша демонстрація такої медичної 
інформації як виписки з історій хвороб, рентгенограми, дані УЗ-дослідження, ЕКГ, результати 
ендоскопічних досліджень, притаманні для різноманітних патологічних станів значно 
підвищують ефективність навчання і дозволяють моделювати конкретні клінічні ситуації, 
наприклад, при відсутності реального пацієнта із захворюванням за темою практичного 
заняття. Ефективність навчання з використанням комп’ютерів пояснюється значним 
унаочненням програмного матеріалу, що дозволяє краще зрозуміти та засвоїти абстрактні 
поняття, сформувати практичні вміння та навички. 

Слід зазначити, що використання засобів мультимедіа в навчальному процесі сприяє 
підвищенню інтересу студента до навчання; інтенсифікації освітнього процесу; розвитку 
навичок самостійної роботи з матеріалом, формування здатності аналізувати і робити 
висновки. Тому важко заперечити, що майбутнє - за системою навчання, яке вкладається в 
схему «студент - мультимедійні технології - викладач», за якої студент стає активним 
учасником пізнавального процесу. 

Поряд із зазначеними перевагами інформаційно-комп'ютерних технологій необхідно 
відмітити, що в медичній освіті вони ні в якому разі не можуть повністю замінити традиційну 
форму навчання, що передбачає безпосередню участь викладача, студента і хворого.  

Висновок. Таким чином, використання мультимедійних засобів поряд з традиційними 
формами навчання при вивченні клінічних дисциплін дозволяє створити нові засоби впливу і 
покращити якість сприйняття необхідного матеріалу, ефективніше взаємодіяти викладачу зі 
студентами в умовах сучасного інформаційного суспільства. 
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В ПРЕПОДАВАНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Ключевые слова: открытая система образования, информационно-коммуникационные 

технологии, информационно-коммуникационная среда. 

В современных условиях изменения всех сфер жизни человека существует 
необходимость информатизации образования, в том числе и в медицинском ВУЗе. 
Существующая открытая система образования требует освоения новых технологий. Ее 
широкие когнитивные возможности создают условия для формирования знаний студентов, 
поскольку включает все виды памяти так как расширяют арсенал средств обучения, 
представления теоретического и практического материала.  
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Целью исследования было определить основные трудности в использовании 
информационных технологий (ИТ) в преподавании клинических дисциплин, предложить 
дидактические подходы. Использовались следующие методы: теоретический анализ и 
изучение методической литературы, нормативных и методических документов, наблюдение, 
анализ собственного опыта.  

Результаты. Для реализации получения информации были определены условия 
разнообразия видов учебной деятельности студентов медицинского вуза, такие как единство 
способов доступа к информационным ресурсам, обмена информацией, ее передачи, 
транслирования; единство форм и методов осуществления информационного 
взаимодействия, наличие базы научно-педагогических, методических, медицинских знаний. 
Однако среди ключевых моментов отмечено умение преподавателей клинических 
дисциплин в полном объеме использовать возможности ИТ, их компетентность. 
Определены дальнейшие перспективы. 

Выводы. Решение выделенных проблем использования ИТ позволит эффективно 
интегрировать новые ИТ с традиционными подходами, что расширяет возможности 
преподавания клинических дисциплин в медицинском ВУЗе. 
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Ключові слова: викладання, офтальмологія, діагностичні ігри. 

В сучасній медицині, як і в науці в цілому, одним з головних принципів є принцип 
систематизації знань. Досконала систематизація можлива при застосуванні багатьох 
спільних чинників конкретного явища або процесу. Для можливості застосування цього 
підходу необхідна формалізація знань та навичок у будь-якій сфері пізнання чи практичної 
діяльності. 

Мета дослідження. Вивчення можливості формалізації знань студентів на кафедрі 
офтальмології на грунті висхідної нечіткої інформації в завданнях діагностики захворювань 
та вибору тактики лікування. 

Основна частина. В процесі навчання частково використовувався метод діагностичних 
ігор, запропонований академіком І.М.Гельфандом. Для цього були розроблені діагностичні 
задачі, в яких треба зробити вибір між двома – трьома схожими за скаргами та патологічними 
проявами, захворюваннями. В ряді випадків формувалися групи з трьох студентів на одного 
хворого з метою побудови моделі загальної точки зору, яка виконувала дві функції – виділення 
симптомів, які відхиляються від основної картини хвороби та оцінки ступеню узгодженості 
членів групи. Таким чином, досягнута спільна точка зору сприяла постанові правильного 
діагноза та вибору методу лікування. В процесі обробки отриманих відомостей про перебіг 
хвороби,  історію життя пацієнта, динамічні дані додаткових досліджень, студенти об`єднували 
отримані знання в масиви, розділюючи їх за ознаками подібності та невідмінності з подальшим 
віднесенням то тієї чи іншої хвороби. В разі співпадіння думок, призначалося лікування та 
складався прогноз подальшого перебігу захворювання. 

Висновки. Навчання студентів з використанням діагностичних ігор сприяє створенню 
алгоритму реальних дій лікаря, орієнтованого на врахування особливостей стану 
конкретного хворого. Вибір методу лікування грунтується на протоколах МОЗ України, але 
повинен спиратися на індивідуальні особливості пацієнта. 
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Запорізький державний медичний університет 

 
Ключові слова: викладання офтальмології, педіатрія, медичний факультет. 

Вступ. Викладання дитячої офтальмології на кафедрі медичного факультету, може 
становити значну проблему. Відсутність необхідних хворих, апаратури, методик ускладнює 
роботу з студентами –педіатрами та звужує арсенал засобів для якнайкращого засвоєння 
матеріалу. Тому корекція методів навчання педіатрів є актуальною та необхідною. 

Мета дослідження. Метою роботи було підвищення конгітивності та ефективності 
навчання шляхом акценту на особливості анатомії, фізіології та перебігу захворювань у дітей 
замінюючи наочний  огляд хворих спеціальними слайдами та відеоматеріалами з провідних 
дитячих клінік Європи та світу. 

Основна частина. На практичних заняттях кожна тема вивчається за двома 
напрямками: особливості перебігу захворювання у дітей та тії ж самої хвороби у дорослих. 
Кожен випадок розглядається в обох ракурсах за допомогою порівняльних відеоматеріалів 
(учбові фільми, відеозаписи оперативних втручань, офтальмологічних маніпуляцій з 
немовлятами на відміну від дітей старшого та шкільного віку, тощо) та графологічних 
структур, відзначаються загальні особливості та відмінності перебігу патологічного процесу. 
Кожному студенту на період занять надається методична розробка «Лікарські засоби в 
офтальмології», в якій поряд з дозуванням ліків для дорослих наявні та підкреслені дози для 
дітей. Фінальний тестовий контроль на 85% складається з питань дитячої офтальмології, 
15% питань складають загальні для дітей та дорослих принципи та поняття. 

Висновки. Використання сучасних відеоматеріалів та акцентування уваги студентів 
на специфічних для їхньої спеціалізації поняттях, підкріплене широким вживанням існуючих 
методів телекомунікації підвищує конгітивність навчання студенів-педіатрів поза межами 
дитячих офтальмологічних відділень та, по суті, не відрізняється від підготовки на 
педіатричних базах. 
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Вступ. В медичних вузах органічна та біоорганічна хімія є складовою частиною 
загальної хімічної освіти лікаря та провізора. Концепція розвитку медичної та 
фармацевтичної науки та поліпшення охорони здоров’я передбачає глибоку 
фундаментальну підготовку лікарів та провізорів. Високоякісна підготовка медичних та 
фармацевтичних кадрів є важливою складовою реформування галузі охорони здоров'я та 
реалізації соціальних пріоритетів держави. 

Сьогодні незаперечним є той факт, що якісна освіта ‒ це основа розвитку особистості, 
суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Інтеграція в Європейську 
спільноту зумовлює необхідність удосконалення організації навчального процесу, 
підвищення якості освіти, модернізацію технологій навчання [1]. Розуміючи необхідність 
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модернізації системи вищої медичної освіти, медичні університети впродовж останніх років 
ведуть пошук експериментальних шляхів удосконалення навчального процесу, збагачення 
його інноваційністю, гнучкістю та міждисциплінарністю [2]. 

Мета дослідження. Дане дослідження присвячене формам організації навчального 
процесу на кафедрі органічної та біоорганічної хімії в умовах впровадження інформаційних 
технологій з урахуванням багаторічного досвіду викладання дисципліни та нових здобутків, 
які впроваджено протягом останніх років. 

Основна частина. Якість підготовки фахівців завжди була важливою складовою 
освітньої системи. У даний час проблема якості стала ще більш актуальною у зв'язку із 
зростаючими вимогами до рівня підготовки майбутніх спеціалістів. 

Одним із основних принципів навчання у вищому навчальному закладі є принцип  
міцності знань, їх довготривалість, усвідомлення і вміння використовувати їх на практиці. Як 
показує досвід викладачів, студенти краще запам'ятовують матеріал при методично-
спрямованій організації подачі первинного матеріалу. При вивченні теоретичних дисциплін 
велику роль відіграє інтеграція навчального процесу. Викладачі кафедри використовують 
інтеграційні підходи для опанування студентами найбільш важливих розділів органічної та 
біоорганічної хімії. 

Лекціям відводиться чільне місце в системі підготовки студентів вищих навчальних 
закладів. Головна мета лекції насамперед інформаційна, яка реалізується шляхом 
систематизованого і послідовного викладу матеріалу. Не менш важливим завданням лекції є 
навчити студентів логічно мислити, узагальнювати матеріал, робити висновки, що в 
кінцевому результаті дозволяє активізувати їх пізнавальну діяльність, стимулювати 
формування хімічного мислення, спрямовувати подальшу самостійну позааудиторну роботу 
[3, 4]. Останніми роками лекції проводяться з використанням комп'ютерних слайдових 
презентацій. Високий рівень узагальнення матеріалу, наявність рухомих кольорових діаграм, 
можливість їх трансформації відповідно до динаміки явищ, що висвітлюються у матеріалі 
лекції, дозволяє підтвердити теоретичні положення лекції, що сприяє кращому 
запам'ятовуванню, активізує мислення і логіку студентів [5]. 

Всі засоби подання інформації працюють на єдиний кінцевий результат і є доречними. 
Для визначення рівня засвоєння матеріалу студентами, на практичних заняттях 
використовується тестовий контроль. Застосування комп’ютерного тестування є тим методом 
контролю, який дає можливість за відносно короткий час з найменшими затратами визначити 
рівень засвоєння матеріалу студентами. Тести у навчальному процесі використовуються для 
прискорення зворотного зв'язку за системою викладач-студент-викладач. Зворотній зв'язок є 
одним із важливих ланок дидактичного циклу процесу навчання. Організаційно-контролююча 
функція навчального процесу виявляється при переході до активних форм навчання, які 
сприяють розвитку у студентів навичок самостійної роботи. Разом з тим розумова активність, 
яка дозволяє студентам повністю розкрити свої здатності та прискорити процес засвоєння 
отриманої інформації, організовується в процесі навчання. Одним із засобів активізації 
навчальної діяльності є створення ситуаційних задач [6]. 

Важливим елементом інтенсифікації начального процесу є створення в університеті 
електронної бібліотеки повнотекстових документів, в яку розміщуються посібники, начальні 
методичні матеріали, монографії, а також мультимедійні компакт-диски та навчальні фільми. 

Впровадження інструментальної системи RATOS – дозволяє використовувати її при 
різних формах навчання, а також при самостійній роботі студентів у гуртожитках та 
комп'ютерних залах. 

Організація навчально-виховного процесу має бути спрямована не на максимальне 
навантаження студентів навчальним матеріалом, а на розвиток їхніх здібностей. 
Педагогічний процес має бути організований так, щоб викликати в студентів позитивні емоції 
і сприяти їхньому повноцінному психічному та фізичному розвиткові. Для цього необхідна 
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гнучка організація навчального процесу з урахуванням взаємодії і форм навчання, 
використання сучасних та традиційних форм та методів. 

Висновки. 1. Використання комп'ютерної техніки дозоляє підвищити рівень 
викладання, навчання та оцінки знань студентів. 

2. Впровадження інтеграційних технологій в навчальному процесі сприяє 
інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, підвищує продуктивність знань, активізує 
навчально-пізнавальну діяльність студентів медичного та фармацевтичного факультетів. 
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Комп’ютерна технологія навчання заснована на принципах інформатики та 
реалізується за допомогою комп’ютерів. Використання комп’ютерної техніки кардинально 
змінює систему форм та методів викладання. Сучасний етап застосування комп’ютерних 
технологій у навчальному процесі полягає у використанні комп’ютера не епізодично, а 
систематично з першого до останнього заняття. Але існують деякі проблеми при реалізації 
нових можливостей, які надають комп’ютерні технології у сфері освіти. 

Мета роботи. Систематизувати та узагальнити основні проблеми при застосуванні 
комп’ютерних технологій у навчальному процесі з перспективою їх подальшого вирішення. 

При розгляданні застосування інформаційних технологій у навчальному процесі, а не 
в його організації та супроводі, у першу чергу, виникають такі проблеми: 

- переробка навчального курсу для його комп’ютеризації; 
- визначення частки навчального матеріалу з метою його надання та реалізації у 

певному вигляді за допомогою комп’ютерних технологій; 
- підбір засобів для здійснення контролю знань, оцінка рівня закріплення вмінь та 

навичок; 
- створення інтегративного підходу між дисциплінами різних профілів; 
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- підбір інформаційних технологій для реалізації встановлених педагогічних та 
дидактичних задач при якісній підготовці фахівців. 

Для того, щоб викладач повністю переклав викладання курсу на комп’ютерну 
технологію навчання, він повинен мати уявлення про предметну область та навички 
систематизації знань, володіти методичними прийомами, бути інформованим щодо 
можливостей інформаційних технологій, орієнтуватися якими засобами комп’ютерної 
підтримки можна досягти того чи іншого дидактичного прийому, бути проінформованим про 
технічні засоби та програмне забезпечення, до яких він буде мати доступ як при створенні 
прикладного програмного забезпечення, так і при супроводі навчального процесу. Отже, 
застосування інформаційних технологій в навчальному процесі безпосередньо полягає у 
розробці та використанні програмного забезпечення навчального призначення. А 
особливістю цього виду програмного продукту є те, що він повинен містити у собі, поряд з 
комп’ютерною програмою, дидактичний та методичний досвід викладача певної дисципліни, 
а також задовольняти потреби освітнього стандарту та реалізовувати можливість його 
використання як для самостійної роботи, так і в навчальному процесі. Якщо розглядати 
форму комп’ютерної підтримки навчального процесу, то існують дві тенденції: застосування 
промислових універсальних комп’ютерних програм, призначених для вирішення кола 
практичних та наукових задач з різних областей, та адаптованих до навчальних дисциплін і 
застосування навчальних програм, спеціально розроблених з метою навчання, які 
реалізують відповідні методики. 

Висновки. На сьогодні існує широкий спектр програм від найпростіших 
контролюючих, до складних мультимедійних, але не завжди їх можливо застосовувати у 
навчальному процесі конкретного навчального закладу. Тому необхідна система розробки 
комп’ютерізованих курсів для інформаційних технологій навчання, і паралельно з цим, 
система підготовки викладацького складу, який активно впроваджує інформаційні технології 
у навчальний процес. 
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Підготовка фахівців для медичної галузі повинна базуватися на ідеї цілісності 
особистості, її постійного розвитку та вдосконалення в процесі навчання. Перед освітньою 
сферою відкриваються нові перспективи, серед яких виділяються такі: підвищення якості 
освіти за рахунок впровадження  нових освітніх технологій та педагогічних стратегій; 
використання інформаційних технологій, що надають можливість студентам 
самореалізуватися та самоідентифікуватися на більш високому інтелектуальному рівні.  

Мета цієї статті – розглянути можливості використання інформаційних технологій  на 
лекціях та практичних заняттях.  

Сьогодення вимагає від майбутнього фахівця не тільки оволодіння професійними 
знаннями та навичками на високому рівні, але й основами теоретичних знань з інформатики, 
інформаційних технологій (ІТ), принципів роботи з ними, чіткого розуміння їх призначення та 
галузі застосування. Це дозволить йому в професійно орієнтованому спілкуванні отримувати 
необхідну інформацію за фахом, бути готовому оперувати необхідною інформацією для 
вирішення певних завдань під час виконання посадових та професійних обов’язків. В цьому 
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контексті виділяють два напрямки: оволодіння роботою з інформаційними технологіями та 
сформованість умінь використовувати ці технології у своїй фаховій діяльності. Друга група 
передбачає оволодіння уміннями пошуку, обробки, представлення та аналізу інформації. 
Досягнення необхідного рівня підготовки до використання інформаційних технологій у 
професійній діяльності забезпечується сформованістю навичок роботи з відповідними 
видами програмного забезпечення. ІТ дозволяють процес організації зробити цілісним, 
об’єднати розрізнені завдання в єдині процеси, відмовитись від надмірної фрагментації 
праці. Завдяки використанню комп’ютера  виділяються  уміння, які поліпшують якість 
організації власної праці та роботи підлеглих; визначається  першочерговість завдань та 
розрахунків термінів виконання; розширюються можливості спілкування з партнерами;  
вдосконалюється документальне оформлення матеріалів.  

Широкі перспективи має використання Інтернету в підготовці до занять. В Інтернеті 
великий обсяг інформації, яка завжди актуальна, підготовлена фахівцями, має високу якість, 
а також відповідає індивідуальним інтересам та потребам студентів. Використання проектної 
технології дозволяє актуалізувати знання, які студенти отримали на молодших курсах, а 
також активізувати науково-дослідницьку діяльність. Студент не лише повинен вміти шукати 
необхідну інформацію, але і обробляти її, а саме класифікувати і аналізувати певні факти, а 
також презентувати ці дані. Ринок інформаційних технологій пропонує студентам велику 
різноманітність інформаційних продуктів та послуг. Студенти користуються електронними 
підручниками. Електронна книга – це високотехнологічний пристрій, що містить інформацію 
обсягом на тисячі друкованих сторінок. Зручність електронної книги полягає в можливості 
мати бібліотеку в себе вдома, в електронній книзі легко можна знайти потрібну інформацію, 
що завжди є проблемою навчальних програм. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити такі висновки: у процесі 
підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності необхідно дотримуватися 
сучасних досягнень у галузі ІТ, що забезпечують повноту, своєчасність інформаційного 
відображення процесів навчання, можливість їх моделювання, аналізу і прогнозування. 
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Вища медична освіта повинна давати майбутньому лікарю як теоретичну, так і, 
безумовно, практичну підготовку. Первинне обстеження хворого є найбільш значущим для 
вироблення тактики подальшої курації хворого. 

Студенти досить добре засвоюють теоретичні основи різних методів безпосереднього 
дослідження хворого (огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію), однак випробовують 
нерідко значні труднощі в практичному використанні теоретичних знань. Задача кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб допомогти студентам практично найбільш повно опанувати 
тими чи іншими навичками обстеження хворого з підключенням для реалізації цієї задачі 
нових інформаційних технологій. 

При вивченні аускультації легень ми в нашій практиці для навчального процесу 
використовуємо Інтернет-ресурси та сайти з аускультації. Зручність використання програми 
на сайті Auscultaciya_legkix_www.medknigi.blogspot.com, дає можливість спочатку прослухати 
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аудіофайли з нормальними типами дихання, їх змінами при різноманітних патологічних 
процесах, а також додаткові дихальні шуми (хрипи, крепітацію, шум тертя плеври) у хворих з 
захворюваннями легень.  

Таким чином, студенти на початку вивчення нового для них метода дослідження 
можуть розрізнити різноманітні аускультативні феномени, що є важливим з урахуванням 
вірогідної відсутності тематичних пацієнтів під час проведення практичного заняття та 
великого навантаження студентів на одного хворого. 
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Коммуникации играют важную роль в функционировании любого предприятия, в том 
числе аптечного. Для обеспечения аптеки и оперативного обмена необходимой 
информацией расходуется более 70% рабочего времени.  

В аптеках введена система электронной почты, которая предусматривает передачу 
сообщений и электронных документов посредством какой-либо компьютерной сети 
(средства телекоммуникации) с одного компьютера на другой. Кроме электронной почты  
важным источником получения информации является глобальная компьютерная сеть 
Internet, с помощью которой используется разнообразная  информация из многочисленных 
баз данных. 

Целью нашей работы является рассмотрение основных составляющих элементов 
коммукационной сети в аптечных заведениях. Выстраивание ее оптимальной структуры – 
это соединение определенным образом участвующих в процессе субъектов или групп 
(юридических и физических лиц) с помощью информационных потоков. Основными 
субъектами коммуникационного поля фармацевтической организации являются: группу 
конечных потребителей (врач, пациент, фармацевт, родственники пациентов); группу 
внедрения и продвижения (пациент, врач, фармацевт, медицинские представители,); группу 
«информационной агрессии» (промоушен-технологии, в том числе: горячие линии, PR-
акции, публичная реклама). Очевидно, что некоторые группы, участники коммуникационной 
сети (врач, пациент, фармацевт) могут одновременно являться участниками различных 
информационных групп.  

Для большинства лекарственных препаратов, коммуникационное воздействие 
должно строиться не только на конечных потребителей, но и на тех участников 
коммуникационной сети, которые влияют на его конечный выбор. Проблемой на 
сегодняшний день является практика самолечения. При самостоятельном применении 
лекарств у покупателя возникает потребность в консультации с фармацевтом. В то же 
время, фармацевты нередко берутся лечить различные заболевания, при этом их 
рекомендации зачастую далеки от общепринятых стандартов терапии. Наиболее значимым 
участником информационного обмена в фармации является группа медицинских 
представителей, которые осуществляют связь с врачами и по-прежнему остаются одним из 
основных и самых эффективных инструментов продвижения препаратов.  

Для рекламы медицинской продукции, разрешенной к рекламе используют ИМК – 
метод интегрированной маркетинговой коммуникации, сердцевиной которого является ДМ 
(директ-маркетинг), благодаря которому формируются постоянные контакты с 

110 



потребителями, для каждого бренда избирается оптимальная форма контакта. Например, 
при ДМ-воздействии на аптеки используется почтовая, электронная рассылка, телефонный 
маркетинг, в том числе приглашения на конференции, семинары, различные промоушен-
акции, стимулирование закупок аптеками препаратов. При ДМ-воздействии на врачей 
используется только почтовая рассылка, курьерская доставка и электронная рассылка. 
Врачам также рассылаются бюллетени, что повышает эффективность их работы. 

 
 

УДК 378.015.3:005.32]:614.23/25 
МОТИВАЦИИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ВРАЧА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Солодова И.В., Ярцева Д.А. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Ключевые слова: профессия врача, мотивация, выбор. 

В настоящее время продолжается активный процесс интеграции высшего 
образования Украины в общеевропейское образовательное пространство в соответствии с 
Болонской декларацией. В современных условиях запросам здравоохранения и общества в 
целом должна соответствовать и подготовка врача. Сейчас медицинское образование 
должно быть непрерывным, конкурентоспособным, основанным на современных 
технологиях. Ключевым моментом в становлении врача как специалиста является 
необходимость осознания того, что только путем самообразования будущий врач сможет 
стать врачом. Для этого необходимо иметь сильную профессиональную мотивацию. 
Мотивацию выбора врачебной профессии определить достаточно трудно не только из-за 
большого количества причин, по которым люди становятся врачами, но и потому, что 
стимулы к обучению могут меняться в процессе самого обучения. Как меняется мотивация 
на протяжении учебы в вузе? Человек может прийти с одной мотивацией – романтической, с 
мечтами стать великим врачом, полубогом, избавителем от болезней. Но, столкнувшись с 
реальностью врачебной деятельности, романтическая мотивация уступает место какой-то 
иной. Либо желание стать врачом исчезает навсегда. 

Целью нашего исследования было изучение мотивации получения професии врача и 
ее изменения в процессе обучения среди студентов медицинского университета 
г.Запорожья.  Данное исследование проводилось в период летней практики на протяжении  
2 лет на базе кафедры факультетской педиатрии ЗГМУ в детской больнице №5 г.Запорожья. 
В  группы для социологического опроса вошли  студенты 4 и 5 курсов обучения, которые уже 
сталкивались с работой в клинике у постели больного.   

Студентам было предложено ответить на несколько вопросов. Отвечать можно было 
анонимно. Вопросы: Почему я решил стать врачом? Что повлияло на выбор профессии? 
Насколько осознанным был этот выбор? Изменилось ли мое желание с течением времени?  
Что повлияло на изменение желания быть врачом? Определился ли я с выбором моей 
будущей профессии (специализация)? Как это произошло? Что ограничивает Вашу 
способность к обучению? 

Всего в исследовании приняли участие 275 студентов. Согласно ответам студентов, 
одним из мотивирующих факторов в получении медицинского образования является 
престижность профессии врача, ее отметили 56% респондентов в нашем исследовании. 
Представителями больших семейных династий являются 17% студентов медицинского вуза, 
28%  респондентов избрали профессию врача под влиянием семей, в которых никто не 
работает в медицине и 33% студентов избрали профессию под влиянием других факторов. К 
ним относятся и те, кто решил стать врачом после длительного лечения, которое было 
удачным, и выбор профессии врача превращается в своеобразную плату обществу за 
выздоровление. Иногда мотивация – это стремление помочь своим близким, которые больны.  
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Таким образом, среди причин выбора профессии врача основную долю занимает 
осознание престижности профессии, желание быть врачом с детства, второе место 
принадлежит востребованности профессии, третье место разделили такие причины: 
продолжили семейные династии, поступили по совету взрослых и не знают, почему 
поступили. Последняя группа студентов (7% респондентов) – это кандидаты на уход из 
системы здравоохранения. Через 4 года обучения в медицинском вузе разочаровались в 
выбранной профессии по нашим данным до 4 % студентов. В связи с этим, считаем 
необходимым проведение профессиональной ориентации не только в школьные годы, 
необходимо говорить о ответственности врача за жизни больных на протяжении всех лет 
обучения в медицинском вузе и интернатуре для повышения мотивации к самообразованию 
и совершенствованию в избранной профессии.  

 
 

УДК 616 – 031.65:378.046 – 021.68:616 – 053.2 
КЛІНІЧНЕ МИСЛЕННЯ, ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАВЧАННЯ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА З ПЕДІАТРІЇ 

Сміян О.І., Романюк О.К. 
Сумський державний університет 

 
Ключові слова: клінічне мислення, інтерни, післядипломна освіта. 

Організація практичної підготовки лікарів-інтернів вимагає особливої уваги, оскільки 
випускники вищих навчальних закладів, маючи достатню теоретичну основу, відчувають 
дефіцит практичних навичок лікарської діяльності. Співробітники кафедри постійно 
працюють над формуванням такого стилю викладання, суттю якого є активізація роботи 
учня, розвиток клінічного мислення, мотивація необхідності оволодіння практичними 
навичками. Процес клінічного мислення надзвичайно складний, ґрунтується на таких 
факторах, як досвід і навчання, індуктивне і дедуктивне мислення, конструктивність 
мислення, тобто вміння адекватно інтерпретувати факти, і інтуїція, яку буває важко 
визначити. Навчити лікаря-інтерна мислити клінічно – одне з важливих завдань педагога 
медичного вузу. У роботі з лікарями-інтернами важливо підкреслювати, що інтуїція 
приходить з роками наполегливої праці, її виникнення не піддається штучному форсуванню. 
Для розвитку інтуїції у майбутніх педіатрів важливо розвивати спостережливість, 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 до автоматизму вікових особливостей розвитку 
дитячого організму. Певну роль може відіграти тренування інтернів у швидкості постановки 
діагнозу. 

Безперервний процес удосконалення знань і умінь лікаря-педіатра в умовах стрімкого 
прогресу в сучасних медичних технологіях робить вкрай важливими заходи щодо 
поліпшення післядипломної освіти. 

 
 

УДК 378.091.33.046 -021.68:005.591.6:616 – 031.65 
СУЧАСНІ ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ 

Сміян О.І., Січненко П.І. 
Сумський державний університет 

 
Ключові слова: післядипломна освіта, лікарі-інтерни, інноваційні технології. 

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку країни особливої актуальності 
набувають питання вдосконалення системи післядипломної підготовки лікарів. На 
сьогоднішній день система післядипломної професійної освіти лікарів зобов'язана 
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максимально результативно використовувати всі наявні в ній ресурси-кадри, матеріально-
технічну базу та фінанси для підтримки необхідних обсягів та підвищення якості своєї 
навчально-виробничої діяльності.  

З метою підвищення якості підготовки лікарів – інтернів на базі кафедри педіатрії 
післядипломної освіти Сумського державного університету впродовж останніх років 
започатковано проведення заходів з використанням інноваційних технологій. Зокрема, 
інтерактивні лекції (проблемні, дискусійні), ділові, рольові ігри, навчання в малих групах, 
круглі столи, робота з клінічних сценаріями із залученням стандартизованих пацієнтів, 
презентації з використанням мультимедійної техніки. Матеріали для самопідготовки 
викладені на сайті кафедри і можуть бути використані лікарями-інтернами для дистанційної 
форми навчання під час заочного циклу. Крім того, під час проведення щорічної навчально-
методичної конференції для лікарів-інтернів, на секції педіатрії викладачами кафедри 
започатковано впровадження телемостів, під час яких проводиться розбір цікавого з клінічної 
точки зору хворого, що знаходиться на лікуванні в одному із ЛПЗ.  

Аналіз результативності впроваджень інноваційних технологій показав високу питому 
вагу навчальної складової таких заходів, що потребує їх подальшого застосування та 
удосконалення. 

 
 

УДК 378.091.214.18:618:621.39 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА 

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 
Сухарев А.Б. 

Сумской государственный университет 
 
Ключевые слова: видеоматериалы, практическая подготовка. 

Серьезной проблемой в медицинских институтах является обеспечение практических 
занятий в полном объеме в соответствии с учебным планом. Некоторым студенческим 
группам не удается побывать на клиническом обходе, врачебных консилиумах, плановых 
операциях. 

Целью нашей работы явилось создание видеотеки, содержащей практический 
материал, охватывающий практическую подготовку студентов на кафедре. Непосредственно 
сьемки выполнялись сотрудниками кафедры, как правило «глазами первого ассистента». 
Отснятый материал оцифровывался, редактировался и озвучивался в онлайн-лаборатории 
университета. Полученный фильм отражал не только основные этапы, но и отдельные 
подробности техники операции или манипуляции.Стоп-кадр и повторный просмотр 
способствовали более полному усвоению материала. Фильмы демонстрируют на 4 курсе во 
время занятий по предмету «Акушерство». В соответствии с технологической картой 
занятия время просмотра составляет не более 20 из отведенных на занятие 80 минут.В 
гинекологической клинике отсняты все операции согласно рабочей программы обучения. На 
5 курсе на занятиях по «Гинекологии» фильмы отражали только основные этапы операции и 
также не превышали 20 минут.Разбор увиденного не проводился из-за ограниченности 
времени.На 6 курсе на цикле «Акушерство и гинекология» показывали учащимся полные 
версии отснятого материала разной продолжительности. По ходу демонстрации 
преподаватель комментировал происходящее. 

Трехлетний опыт работы показал высокую эффективность данной методики обучения 
студентов медицинского института. 
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УДК 044.42:378.147:[378.4:61] 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОТОКА ПРОЦЕССОВ ДЛЯ  СОЗДАНИЯ НАУЧНЫХ 

И УЧЕБНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
Трейгер В.И., Иванько О.Г. 

Запорожский государственный медицинский университет 
 
Ключевые слова: научная презентация, компьютерное обеспечения. 

Поставили цель разработать программу интерпретации потока процессов, 
предназначенную для подготовки к демонстрации компьютерных файлов при проведении 
презентаций, лекций, практических занятий и других мероприятий с использованием 
компьютера, проектора и др. оборудования. 

Разработанная программа позволяет создавать, редактировать и интерпретировать 
последовательность любых файлов, ассоциированных с установленными на компьютере 
приложениями, а также адресов в сети интернет, которые будут отображаться в течении 
заданного времени. При систематизации тем и мест для хранения подготовленных данной 
программой списков возможна организация коллективной (корпоративной) системы 
накопления, хранения и использования подготовленных материалов. 

В сравнении с широко используемой для презентаций программой MS PowerPoint 
данная программа имеет, на наш взгляд, существенные позитивные отличия: 

- позволяет использовать любые аудио и видео файлы, которые могут быть 
воспроизведены на данном компьютере; 

- запускает выполнение программы, ассоциированной с типом файла, т.е. реальный 
процесс взаимодействия с интерпретируемым файлом, а не с картиной, как  
в MS PowerPoint; 

- позволяет использовать готовые презентации, созданные, например,  
в MS РowerPoint в качестве интерпретируемых процессов. 

Возможность ограничивать время выполнения запущенного процесса позволяет 
рекомендовать данную программу для самого широкого круга преподавателей не только для 
создания презентаций, но и для организации проведения контрольных работ и тестов в 
студенческих аудиториях. 

 
 

УДК 378.147:004.9:617.7 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КАФЕДРИ 

ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ПЕДІАТРІВ 
Цибульська Т.Є. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Ключові слова: інформаційні технології, лікар-педіатр, навчальний процес. 

Вступ. Одним з основних шляхів вдосконалення медичної освіти в Україні є її 
модернізація відповідно зростаючим вимогам до рівня лікаря-спеціаліста. Великі 
перспективи відкриваються з появою мультимедійних та цифрових технологій. 
Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес сприяє кращому 
засвоюванню матеріалу. Особливе значення це набуває на клінічних кафедрах, де 
застосування мультимедійних навчальних комплексів та відеоматеріалів дає можливість 
надати студентам інформацію по різним нозологічним формам, а також ознайомити їх з 
клінічними випадками, що рідко зустрічаються. 

Мета дослідження. Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес 
кафедри офтальмології для підготовки майбутніх лікарів-педіатрів. 

114 



Основна частина. Протягом останніх років з основних розділів дитячої офтальмології 
для студентів демонструються лекції-презентації, підготовлені співробітниками кафедри з 
великим матеріалом, зібраним в умовах нашої клініки, що показує більш високу 
зацікавленість в вивченні навчального матеріалу. Презентаційний матеріал містить 
докладний коментар викладача з анамнезом, клінічними та пара клінічними даними. Добірка 
клінічних випадків постійно поповнюється. Матеріали скомпоновані за такими розділами: 
«Особливості функціональних показників органу зору у дітей в різні вікові періоди», 
«Порушення рефракції у дітей та методи їх корекції», «Порушення окорухового апарату у 
дітей» та ін. Під час практичних занять студентам демонструються відеофільми, за 
допомогою яких можна ознайомитися з сучасними хірургічними технологіями лікування дітей 
з вродженою патологією, що найчастіше зустрічається - катарактою, глаукомою, 
ретинопатією недоношених. В даний час ведеться робота над створенням мультимедійного 
атласу очної патології у дітей. 

Висновки. Застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі є 
перспективним і сприяє підвищенню якості освіти. Інновації навчального процесу знаходять 
позитивний відгук у середовищі студентів і додатково мотивують навчальний процес. 

 
 

УДК 616.31: 378.147.31: 336.77 
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЕКЦІЙ НА КАФЕДРІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ  

В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Фастовець О.О., Альберт Є.Л. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
 
Ключові слова: лекція, ортопедична стоматологія, інформаційні технології. 

Вступ. Однією з пріоритетних задач вдосконалення професійної спрямованості 
освітнього процесу в медичній галузі є розробка сучасних технологій викладання, що 
насамперед, передбачають інтенсифікацію навчального процесу за рахунок оптимального 
поєднання традиційних та інноваційних форм, методів та засобів навчання. Слід зазначити, 
що останнім часом спостерігається значна еволюція інформаційних технологій в освітній 
сфері, що потребує оновлення методології підготовки та проведення лекцій, практичних 
занять, а також організації самостійної позааудиторної роботи студентів, зокрема на 
клінічних кафедрах медичного (стоматологічного) профілю.  

Мета дослідження – переглянути функції лекції (інформативну, пояснення, розвитку 
та систематизації) з позицій впровадження інформаційних технологій, виходячи з досвіду 
викладання на кафедрі ортопедичної стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України».  

Основна частина. З появою великої кількості спеціальної літератури, доступу до 
електронного ресурсу, первісна, інформативна, функція лекції, на наш погляд, втратила 
свою значущість. Хоча, з іншого боку, у лектора є можливість донести до студента 
інформацію «з перших вуст», зокрема про результати науково-практичних досліджень, що 
здійснюються на кафедрі; висловити свою думку про нові технології та методики лікування, 
поділитися досвідом їх використання.  

Друга функція лекції – пояснення. Специфіка стоматологічних дисциплін полягає у 
практичній спрямованості, а звідси пов’язана з певними складностями самостійного 
сприйняття інформації студентами. В цьому плані застосування ілюстративного матеріалу у 
вигляді презентацій та мастер-класів, що навчають, важко переоцінити. Лектор може 
пояснити найбільш складні моменти в більш доступній формі та одразу відповісти на 
запитання, що виникли. 
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Однак найбільш значущою з позицій модернізації навчального процесу в сучасних 
умовах є така функція лекції, як систематизація. Спричинено це великими обсягами 
інформації і неможливістю їх засвоєння без рекомендованої послідовності і структурування. 
Реалізувати лекцію як організаційно-методичну основу навчального процесу нам допомагає 
дискретна форма подачі лекційного матеріалу в презентаціях. Кожне окреме твердження 
потребує конспектування студентами, а в подальшому самостійного опрацьовування та 
доповнення матеріалом з підручників та інших інформаційних джерел та електронного 
ресурсу. На лекції для кращого сприйняття подібні твердження ілюструються фотографіями, 
схемами, рисунками, таблицями, алгоритмами, приведеними в презентації. Широко 
вживаються класифікації як засіб систематизації різноманітних захворювань, клінічних 
ситуацій, а також методів лікування. Дуже зручно для дискретного подання матеріалу 
використовувати традиційну для ортопедичної стоматології послідовність клініко-
лабораторних етапів виготовлення протезів. Такі інформаційні «скелети» значно полегшують 
оволодіння матеріалом, вони є обов’язковими для запам'ятовування, а вже нарощування 
«м’язової маси» залежить цілком від студента, зокрема від його спроможності та схильності 
до навчальної діяльності.   

Відповідно вищеозначені пріоритетні задачі лекції визначають її логіко-педагогічний 
план, тому що організація матеріалу – основна задача лектора. Зміст лекцій встановлюється 
на основі навчальної програми та вимагає жорсткої системи відбору інформації. Тоді як 
ілюстративному матеріалу в лекції відводиться підпорядкована роль. Візуальна 
демонстрація не виключає, а навпаки, повинна завжди супроводжуватися вербальною 
презентацією: лектор описує представлені клінічні ситуації, характеризує певні клінічні та 
технічні маніпуляції, зображені на слайдах, при цьому обов’язковим є його власна оцінка 
будь-якого моменту, що доводиться до відома студентів.  

Висновок. Лекція, як провідна організаційно-методична основа для усіх форм 
навчальної діяльності студента, набуває новітніх ознак, пов’язаних з впровадженням 
інформаційних технологій. Використання авторських презентацій дає можливість уникнути 
формального підходу, дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих 
опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному 
порядку. У цьому випадку задіються різні канали сприйняття інформації, що дозволяє 
закласти інформацію не тільки у фактографічному, але й в асоціативному вигляді. При цьому 
важливим є те, що характер лекції має бути настановним та за своєю суттю представляти 
собою огляд змістових модулів та містити методичні поради до їх вивчення. На нашу думку, 
лекційні презентації повинні мати дискретний характер побудови, в якому кожне твердження 
матиме максимальне ілюстрування клінічним матеріалом, що можливо з використанням 
інформаційних технологій. Безсумнівно також, що з урахуванням стрімкого розвитку сучасної 
стоматології при підготовці до лекції обов’язковим є використання найсучасніших 
інформативних джерел, приведення в матеріалах актуальних методів лікування та 
діагностики. 

 
 

УДК 004.9:378.016:616.31 
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 
Чертов С.А., Зидрашко Г.А., Артюх Е.В, Варакута О.А., Маслова И.Н., Ганчев К.С. 

Запорожский государственный  медицинский университет 
 
Ключевые слова: компьютерные технологии, учебный процесс. 

Вступление. Современные компьютерные технологии кардинально изменили 
традиционные формы обучения, позволили совершенствовать учебный процесс.  
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Цель работы –исследовать использование компьютерных технологий на кафедре 
пропедевтической и хирургической стоматологии. 

Основная часть. Кризис в обеспечении учебного процесса серийными учебными 
препаратами и микроскопами, таблицами и другими наглядными пособиями вызван 
объективными экономическими причинами и требует новых решений в этой области. 
Применение новых компьютерных технологий является одной из возможностей решения 
проблемы. В частности, это может быть связано с появившейся возможностью записи 
изображений в виде компьютерных кодов с последующим использованием накопленной 
информации в учебном процессе (в виде иллюстративного материала, используемого при 
проведении практических занятий). В настоящее время нами используется база данных 
изображений гистологических препаратов, которая  постоянно  пополняется новыми. 
Реализованы компьютерные технологии обучения на основе технологии мультимедиа с 
применением совершенно новых качеств из области информатики в виде взаимодействия 
визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного программного обеспечения. 
Это широко внедрено на практических занятиях и лекциях всех дисциплин кафедры 
пропедевтической и хирургической стоматологии ЗГМУ. 

Выводы. Достаточно широкое использованием компьютерных технологий на 
кафедре пропедевтической и хирургической стоматологии способствует повышению 
эффективности процесса обучения студентов, обучающихся по специальности 
«стоматология». 

 
 

УДК 448.32.66:538+4 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ У МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 
Варавка І.П., В’юшкова Т.І., Галиця В.В. 

КВНЗ «Запорізький медичний коледж» Запорізької обласної ради 
 
Ключові слова: інформаційна, компетентність, професійна культура. 

Однією з фундаментальних задач сучасної медицини є безпосередня 
високопрофесійна підготовка молодших медичних спеціалістів з реалізацією всіх потенційних 
можливостей та здатностей їх особистості для своєчасного надання якісної медичної 
допомоги. При цьому головною компетенцією є інформаційна, у зв’язку з інформатизацією 
суспільства, а інформатизація освіти припускає активне впровадження в освітній процес 
інформаційних технологій.  

Мета роботи. Довести необхідність формування інформаційної компетентності як 
складової загальної професійної культури для самостійного вирішення проблем в процесі 
взаємодії з інформацією, постійного оновлення своїх знань та розвитку творчих здібностей, 
використання навичок підготовки для вирішення варіативних завдань з набуттям знань для 
роботи з інформацією. 

До структури інформаційної компетентності входять навички щодо узагальнення та 
обробки інформації, яка міститься у навчальних дисциплінах, а саме: самостійно знаходити, 
аналізувати, відбирати, зберігати та передавати необхідну інформацію. Сучасний фахівець 
повинен вміти ефективно працювати з інформацією, створювати нову, в різних доступних 
для сприйняття формах та видах, відокремлювати корисне від непотрібного, уникати 
недоброякісної інформації, недостовірної та застарілої. Показником високого рівня 
інформаційної компетентності є достатній розвиток інтелекту, вміння впевнено та грамотно 
працювати з будь-якою інформацією та впроваджувати її у професійну діяльність. Отже, 
інформаційну компетентність можна впевнено розглядати як фундаментальний компонент 
загальної професійної культури висококваліфікованого медичного спеціаліста. Для 
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досягнення результатів у формуванні інформаційної компетенції необхідно: спрямовувати 
готовність студентів до самостійного вирішення проблем в процесі взаємодії з інформацією, 
постійного оновлення знань в процесі безперервної освіти, розвивати творчі здібності 
студентів та здібність використання інформаційних технологій для вирішення варіативних 
задач. Для реалізації вищенаведеного повинні бути створені певні умови: засвоєння 
раціональних засобів самостійної роботи з інформацією, самостійне задоволення 
інформаційних потреб, які виникають в процесі навчально-пізнавальної, наукової та 
самоосвітньої діяльності, варіативного використання комп’ютерних засобів у самостійній 
навчальній роботі. Інформаційна компетентність є також базисною у будь-якій сфері 
діяльності. Усі базисні компетентності характеризуються багатофункціональністю та 
міждисциплінарною інтеграцією, що потребує інтелектуального розвитку особистості. Отже, 
сучасний молодший медичний спеціаліст на заключному етапі навчання повинен мати такі 
компетентності: загальнокультурну, навчально-пізнавальну, комунікативну, соціально-
трудову, інформаційну та компетенцію особистісного удосконалення. Нові стандарти освіти 
на фоні її модернізації в Україні передбачають перехід на рівень компетентністно-
орієнтованої освіти, при якій на основі базисних компетентностей формуються 
компетентності професійні, оскільки результат професійної освіти відображається готовністю 
фахівця ефективно використовувати внутрішні та зовнішні ресурси для виконання 
професійної діяльності у відповідності до встановлених вимог. 

Висновки. Формування інформаційної компетентності, як складової загальної 
професійної культури, згідно із сучасними вимогами підготовки фахівців – молодших 
медичних спеціалістів, обумовлюється знаннями аналітичних методів обробки інформації, 
конкретними навичками використання технічних засобів інформації та будь-яких носіїв, 
умінням використовувати та вилучати інформацію з різних джерел, ефективно працювати з її 
різними видами у відповідності зі своїми психофізіологічними особливостями, здатністю 
всебічно використовувати у своїй роботі інформаційно-комунікативні технології, створюючи 
нові джерела інформації. 
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Істотним недоліком у професійній підготовці молодших медичних спеціалістів є їх 
недостатній професіоналізм в галузі використання інформаційних та комунікативних 
технологій. У першу чергу, такий непрофесіоналізм має наслідки в істотному зниженні 
ефективності діяльності сучасного фахівця та здатності використовувати новітню 
інформацію про сучасні досягнення. 

Мета роботи. Довести необхідність формування вмінь та навичок для розвитку 
інформаційно-комунікативної компетенції в концепції компетентністного підходу при 
підготовці та подальшій роботі молодших медичних спеціалістів. 

Можливість виходу в Інтернет, використання різноманітної комп’ютерної техніки, 
інформаційних технологій припускає наявність певних вмінь та навичок когнітивних дій в 
реалізації інформаційно-комунікативої компетенції: 

- доступ до інформації (вміння збирати та витягати певну інформацію); 
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- визначення інформації (здатність використовувати інструментарій інформаційно-
компетентністного підходу для ідентифікації та відповідного надання необхідної інформації); 

- маніпуляції з інформацією (вміння застосовувати схеми організації, класифікації та 
систематизації); 

- інтегрування інформації (інтерпретація та надання інформації у форматі 
узагальнення – порівняння – протиставлення та доповнення даних); 

- оцінювання інформації та її властивості (корисність, якість, важливість, 
ефективність); 

- створення інформації (генерація, розробка, проектування та адаптація інформації); 
- повідомлення інформації (передача інформації у середовищі інформаційно-

комунікативної компетенції у певному напрямку певній аудиторії). 
Отже, компетентністний підхід має за мету виховання особистості, адаптованої до 

сучасних умов існування інформаційного світу, який постійно змінюється та доповнюється. А 
реалізація інформаційно-комунікативної компетенції у молодших медичних працівників 
повинна проявлятися у впевненому володінні всіма складовими навичками, що дозволяє 
вирішувати проблемні ситуації у будь-якій сфері діяльності, але при цьому необхідно 
акцентувати формування узагальнених пізнавальних, етичних та професійних навичок. 
Узагальнюючи, можна визначити інформаційно-комунікативну компетентність як одну з 
фундаментальних навичок, яка формується в процесі підготовки молодших медичних 
спеціалістів при використанні інформаційних технологій. 

Висновки. Інформаційно-комунікативна компетенція в концепції інформатизації освіти 
при підготовці молодших медичних спеціалістів сприяє досяганню двох стратегічних цілей. 
Перша полягає у підвищенні ефективності всіх видів освітньої діяльності на основі 
використання інформаційних та комунікативних технологій, а друга – у підвищенні якості 
підготовки спеціалістів з принципово новим типом мислення, яке відповідає вимогам 
інформаційного суспільства. За допомогою методів та засобів інформатизації майбутній 
медичний фахівець повинен вирішувати питання про наявність інформаційних ресурсів, їх 
знаходження, отримання доступу до них та їх використання з метою підвищення 
ефективності своєї професійної діяльності. 
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Характерною ознакою сучасного розвитку суспільства є його технологізація. 
Техносфера суспільства розвивається значними темпами і саме цей розвиток є одним із 
головних чинників швидкісних змін, які відбуваються в освіті та економіці на сучасному етапі 
розвитку суспільства. Змінюється суспільство, на зміну індустріального впроваджується 
інформаційне, змінюються також вимоги до результатів освіти при підготовці фахівців. На 
підвищення результативності навчального процесу з фізичного виховання суттєво впливає 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій. 

Мета роботи. Довести необхідність та ефективність використання інформаційно-
комунікаційних технологій на заняттях фізичного виховання. 

У формуванні позитивної мотивації у фізичному вихованні сучасної молоді є: 
- збереження та зміцнення здоров’я; 
- розширення рухового досвіду; 
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- вдосконалення навичок життєво необхідних дій, використання їх у повсякденній 
діяльності; 

- формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами. 
Модернізація системи освіти визначає нові пріоритети для її розвитку, серед них 

формування інформаційно-комунікаційної компетенції у майбутніх фахівців. Застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій передбачає реалізацію таких вмінь: самостійно 
працювати з інформацією, проводити пошукову діяльність, вибирати, аналізувати, 
оцінювати, організовувати, моделювати та проектувати процеси, приймати рішення та діяти 
в непередбачених ситуаціях. У сучасній практиці фізичного виховання у навчальному процесі 
найчастіше використовуються: електронні посібники, які надають можливість 
використовувати матеріал в інтерактивному режимі; мультимедійні електронні посібники з 
волейболу, баскетболу, аеробіки тощо; відео- і фотослайд-шоу. Під час планування занять з 
використанням інформаційних технологій можна виділити такі етапи опанування студентами 
«спортивно-комп’ютерних вмінь та навичок»: 

- візуальний – перегляд техніки рухової дії у виконанні професійними спортсменами, 
«збирання пазла» – окремих частин рухової дії до цілісності; 

- технічний – використання апаратури для зйомок процесу виконання рухової дії 
самими студентами, а потім перегляд цих матеріалів та аналіз за допомогою функції «по-
кадровий рух»; 

- аналітичний – спрямованість дій викладача і студента на рефлексивну діяльність, 
прийняття рішення у залежності від стану, ситуації тощо. 

Отже, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій можливо демонструвати 
технічні прийоми виконання вправ, викладач має можливість прослідкувати динаміку 
розвитку рівня фізичної підготовки, а також використовувати їх у секційній роботі. 

Висновки. При використанні засобів інформаційно-комунікаційних технологій на 
заняттях з фізичного виховання позитивного результату досягають всі учасники навчального 
процесу, оскільки вони спрямовані на збільшення ефективності фізично-оздоровчої 
діяльності – особистої зацікавленості кожного у здоровому способі життя. 
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Вступ. Стрімкий розвиток інформаційних потоків у сучасному освітньому просторі 
потребує використання ефективних засобів обробки інформації. Такі засоби повинні 
забезпечувати надійне збереження інформаційних банків даних, мати довідкову, 
інструктивну та іншу інформацію, легко інтегруватися з інформаційними системами та 
базами даних, мати зручний інтерфейс для користування, а також дозволяти швидко 
приймати управлінські рішення щодо внесених даних.  

Під час роботи приймальної кампанії співробітникам навчального закладу доводиться 
працювати з великими потоками інформації представленої в паперовому вигляді, такими як, 
заяви абітурієнтів на вступ, персональні дані абітурієнтів, документи, які підтверджують 
наявність пільг, цільовий прийом. Для автоматизації рутинних дій з реєстрації вступників, 
мінімізації механічних помилок операторів, реєстрації заяв в Єдиній державній електронній 
базі з питань освіти (ЄДЕБО) доцільно використовувати сучасні програмні засоби.  

Мета дослідження. Впровадження сучасної модульної системи управління у роботу 
приймальної комісії Запорізького державного медичного університету.  

Основна частина. Впровадження системи управління навчальним процесом у 
Запорізькому державному медичному університеті складний багатогранний процес, який 
охоплює роботу приймальної комісії, деканатів, відділів, структурних підрозділів тощо. В 
якості системи управління навчальним процесом ми використовували розробку ТОВ НПП 
"МКР"(www.mkr.org.ua), яка представлена у вигляді окремих модулів (програм) завдяки яким 
забезпечується управління ВНЗ в єдиному інформаційному просторі.  

В автоматизованій системі управління навчальним процесом Запорізького державного 
медичного університету роботу приймальної комісії забезпечує модуль «Абітурієнт», який 
має широкі можливості: 

1. Реєстрація заяв абітурієнтів, які згідно з правилами прийому, можуть надходити 
до приймальної комісії в паперовому та електронному вигляді.  

1.1. Формування особової справи з унікальним шифром, який дозволяє 
однозначно ідентифікувати абітурієнта. 

1.2. Формування всієї необхідної супровідної документації, у тому числі 
документів для видачі абітурієнту. 

1.3. Перевірка сертифікатів абітурієнтів в режимі онлайн. 
2. Пошук абітурієнтів за такими критеріями як: ПІП, шифр особової справи, 

спеціальність, факультет, форма навчання, статус подачі заяви тощо. 
3. Елюстрація прийому документів, формування рейтингових списків абітурієнтів та 

оприлюднення їх на офіційному сайті або порталі навчального закладу в динамічному 
режимі чи за потребою. 

4. Формування наказів на зарахування з урахуванням пільг, цільових квот, рейтингу 
балів тощо. 

5. Синхронізація внесених даних до автоматизованої системи управління з даними 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти згідно з протоколом SOAP (Simple Object 
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Access Protocol). Тобто, надана можливість вивантаження даних як у режимі онлайн окремо 
по одній заяві, так і масивом заяв за певний проміжок часу. Це дозволяє не припиняти 
прийом документів у абітурієнтів, незважаючи на зовнішні фактори, які не залежать від 
приймальної комісії. 

6. Системна перевірка бази даних автоматизованої системи управління та ЄДЕБО 
на коректність внесених даних. 

7. Відображення даних у ІС «Конкурс». 
8. Формування різноманітних статистичних звітів в будь-яких розрізах контингенту 

абітурієнтів до Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та 
інших організацій.  

Необхідно зазначити, що в програмному засобі розроблена гнучка система генерації 
звітів за вибраними критеріями та інструментами самостійного створення різних друкованих і 
статистичних екранних форм, яка дозволяє адаптувати програмний засіб до затверджених 
регламентованих форм.  

Висновок. В результаті впровадження автоматизованої системи управління у роботу 
приймальної комісії було прискорено виконання працівниками основних робочих процесів, 
уникнення черг та ажіотажу абітурієнтів біля приймальної комісії, створено підґрунтя для 
подальшої інтеграції автоматизованої системи управління з іншими програмними системами 
Запорізького державного медичного університету, програмою «Контингент» тощо. 
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телемедицина. 

В основу системи діагностики стану сітківки у хворих на цукровий діабет покладено 
експериментальні дані щодо виразності процесів генерування вільних радикалів, як 
механізму депігментації сітківки. Виходячи з цього, а також з дотриманням раніше 
розробленого алгоритму передання кольору зображень поверхні зуба за допомогою 
цифрових зображень, отриманих за допомогою смартфонів [1], в роботі було здійснено 
порівняльний аналіз різних ділянок очного дна - характеристик кольору цифрових зображень 
в RGB системі передання кольору з наступним переведенням в систему CIELAB і 
розрахунком індексу білизни (whitness index-«WI») за методом [2]. 

Метою дослідження було підвищення ефективності діагностики діабетичної 
ретинопатії. 

На першому етапі дослідження було вирішено питання щодо відмінностей динаміки 
«депігментації» в різних ділянках очного дна з обранням тих ділянок, де цей процес 
відбувається найбільш швидко та найбільш повільно. Ця частина роботи та ідентифікація 
найбільш інформативних ділянок виконана із застосуванням методу множинної лінійної 
регресії та мультиграфічної презентації результатів обчислень [3]. Застосування вказаного 
методу дозволило визначити відносний внесок окремих локальних змін кольору, пов’язаних 
із розривами судин, крововиливами, а також дистрофічними змінами в кінцеві значення 
показників кольору, що також склало передумови автоматизованої діагностики вказаних 
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морфологічних порушень при визначення як діагнозу діабетичної ретинопатії, так і ступеню 
тяжкості відповідних патологічних змін. Окремим результатом цієї частини дослідження 
також стало визначення сталого кольору ділянок очного дна, який практично не перетерпає 
значних змін в процесі розвитку діабетичної ретинопатії, до яких перш за все відносились 
судини очного дна. 

Було встановлено, що зона диска оптичного нерва (papilla) є найбільш резистентною 
до втрати забарвлення (пігменту), в той час як достатньо висока динаміка змін має місце в 
центральній зоні сітківки (macula). Згідно розробленого методу в зонах з мінімальною 
динамікою змін кольору проводять вимірювання контрольних показників системи RGB, а 
саме - Rс; Gс; Bс. Cпіввідношення цих показників з відповідними показниками системи RGB в 
зоні з максимальними змінами кольору є коефіцієнтами поправки вимірювань для решти зон 
сітківки. Застосовуючи вказаний коефіцієнт отримують результати вимірювань для 
переведення в систему СІЕLAB, а також для розрахунку коефіцієнту білизни досліджуваної 
ділянки сітківки. Спираючись на динамічні відмінності показника «L» та «WI» в ділянках 
очного дна, де була мінімальна та максимальна наявність пігменту було розраховано 
граничну відмінність значень, які є інформативними щодо діагнозу «діабетична ретинопатія», 
а також визначення тяжкості патологічного процесу. За запропонованою схемою було 
обстежено 57 пацієнтів, які страждали на діабетичну ретинопатію з виразними змінами 
очного дна, серед яких переважали феноменологічні прояви (крововиливи, зміни судин, 
набряк). 

За результатами експертної оцінки, в якій приймали участь три офтальмологи, і кожен 
з яких відповідно проводив діагностику у третини пацієнтів (19 хворих на діабетичну 
ретинопатію) чутливість методу діагностики діабетичної ретинопатії коливалась від 66,7 до 
73,7% (в середньому 70,2%), в той час як при застосуванні розробленої технології показник 
складав від 82,5 до 94,7% (в середньому 89,5%). Специфічність методу за оцінками 
експертів складала від 28,1 до 42,1% (в середньому 36,8%), а при використанні 
розробленого способу діагностики – від 61,4 до 77,2% (в середньому 70,2%).  

Розрахунок зазначених показників за умови прийняття в якості контролю кольору 
очного дна артеріальних судин показав, що показник чутливості склав за умов використання 
розробленої технології від 78,9% до 96,5% ( в середньому 85,4%). Специфічність методу при 
цьому склала від 57,9% до 78,9% (в середньому 70,7%). Було визначено, що точність 
запропонованої методики діагностики за визначенням характеристик кольору судин має 
залежить від їх розміру та розрішаючої здатності цифрової камери. 

Завданням окремої частини дослідження було вивчення динаміки діагностичних 
критеріїв у пацієнтів за різних умов лікування. Було визначено, що за умов застосування 
антиоксидантів (вітамін Е, аскорбінова кислота), авістину позитивна динаміка показника 
білизни сітківки у хворих на діабетичну ретинопатію наставала не раніше, ніж через два 
місяці з початку лікування, в той час як за умови використання методу неінвазивного 
транскраніального магнітного подразнення в комплексі із антиоксидантною терапією вказані 
зміни спостерігались вже наприкінці першого місяця з початку лікування (P<0,05). 
Використання розробленої технології виявилось більш чутливим методом детекції ранніх 
змін з боку сітківки порівняно з методом визначення функціонального стану сітківки за 
показниками відновлення викликаних потенціалів після застосування фотостресу. 

Таким чином, розроблений патогенетично обґрунтований спосіб діагностики 
діабетичної ретинопатії та її тяжкості на основі аналітичних даних цифрових зображень 
очного дна є ефективним у пацієнтів, які страждають на діабетичну ретинопатію. 
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Вступ. Впровадження комп’ютерних методів та інформаційних технологій у систему 
охорони здоров’я є важливою задачею сучасної медичної інформатики. Однією з актуальних 
задач є розроблення інтерактивних систем індивідуального (персоніфікованового) контролю 
за станом здоров’я кожної людини та різних груп населення (професійних, вікових та ін.). 

Мета дослідження. Аналіз та розроблення інтерактивних систем індивідуального 
контролю за станом здоров’я 

Основна частина. Серед сучасних медичних інформаційних систем (МІС) виділяють 
потужні професійні багатофункціональні МІС та прості програмні засоби для обчислення 
окремих медичних показників (медичні калькулятори).  Перспективним напрямком є 
розроблення програмного забезпечення для МІС комбінованого типу, які б поєднували 
переваги двох попередніх систем та були б доступними як користувачам – пацієнтам, для 
самостійного тривалого контролю життєво-важливих індивідуальних біомедичних показників 
стану їх здоров'я, так і для користувачів-медиків (наприклад, сімейних лікарів) для більш 
детального аналізу біомедичних показників  своїх  пацієнтів у режимі віддаленого доступу . 

Структурна організація таких персоніфікованих МІС містить модулі ідентифікації особи 
та вибору типу користувача (пацієнт, лікар або статистик), модуль навігації для вибору типу 
підсистеми організму людини для аналізу або блоку тестування для проведення скринінгових 
досліджень, аналітично – розрахункові модулі, базу даних для збереження даних та 
результатів, зручний інтерфейс для введення даних та візуалізації отриманих результатів. 
Доступ до аналітично-розрахункових модулів розділено для різних груп користувачів. 

Така система через WEB-інтерфейс надає можливість кожній людині зареєструватися 
та систематично вносити дані про біомедичні показники, що характеризують стан його 
здоров’я (наприклад, артеріальний тиск, пульс, рівень цукру в крові та ін.) і були  самостійно 
виміряні  побутовими медичними приладами (щоденник здоров’я). Ці дані зберігаються у базі 
даних системи. Користувач-пацієнт може отримати дані експрес-аналізу своїх біомедичних 
показників (норма-відхилення) та, при необхідності, рекомендацію звернутися до лікаря за 
консультацією. Користувач-лікар може в режимі віддаленого доступу контролювати стан 
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здоров’я своїх пацієнтів та проводити необхідні для нього розрахунки для більш 
професійного аналізу (наприклад, визначати положення електричної осі серця, реографічні  
індекси та ін.). Можливість тривалого дистанційного спостереження за певними 
фізіологічними показниками здоров’я дозволяє попередити раптовий розвиток низки важких 
захворювань та покращити якість життя людини. 

Така WEB- орієнтована система дозволяє також проводити скринінгові дослідження 
шляхом опитування респондентів та подальшої обробки результатів тестування. 

Відповідні дослідження було проведено для аналізу стилю та якості життя молоді 
різних країн (Україна, Польща, Білорусь) у рамках угоди про міжнародне співробітництво. 
Також досліджувалось питання розповсюдження астми серед дітей та молоді різних країн та 
питання фізичної інактивності сучасної студентської молоді.  

Висновки. Таким чином, сучасні дослідження у сфері охорони здоров’я потребують 
інтеграції різних наукових, технічних та комп’ютерних засобів для їх реалізації з метою  
створення та використання ефективних інноваційних технологій в медицині, спрямованих на 
профілактику захворювань, покращення здоров'я та якості життя всіх верств населення. 
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Нейромаркетинг (англ. neuromarketing) – є прикладним розділом нейроекономіки, це 
новий методологічний підхід маркетингу, який охоплює дослідження споживчої поведінки 
(мислення, пізнання, пам'ять, емоційні реакції тощо) із застосуванням методів нейробіології, 
які дозволяють об'єктивно оцінити суб'єктивну реакцію споживача. Основними цілями 
нейромаркетингу є скорочення «вартості» маркетингових досліджень і отримання 
достовірнішої маркетингової інформації. При цьому ключовим його завданням є 
прогнозування споживчого вибору індивідів. Актуальність використання технологій 
нейромаркетингу обумовлена можливістю розширення діапазону впливу на свідомість та 
підсвідомість споживача.  

Нами узагальнені потенційні можливі переваги і недоліки нейромаркетингу для 
відвідувачів аптек. Переваги  лояльністного характеру: сприяє кращому вивченню споживача 
та його потреб; дозволяє запропонувати саме ті лікувальні засоби (ЛЗ), які потрібні, і на які 
чекає споживач; допомагає споживачу швидше визначитися з вибором ЛЗ; формує у 
відвідувача аптеки позитивні враження від м'якого освітлення, звукового ряду, візуальної 
складової, затишного інтер'єру, ефектного торгового обладнання; надає необхідну 
інформацію споживачу відповідно до його психологічних особливостей. Недоліки етичного 
характеру: маніпулювання купівельною свідомістю; навмисний вплив на певні зони 
людського мозку з метою оволодіти споживчою увагою; використання хитрих прийомів для 
«розкрутити» відвідувача аптеки на покупку; непомітний примус, проти якого людині складно 
опиратися (методи не агресивні і здебільшого завуальовані). 

У зв’язку з цим нейроекономіка та її складова – аптечний нейромаркетинг – 
визначається як один із пріоритетних інструментів фармацевтичного обслуговування. 
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На корректность использования методов математической статистики при обработке 
результатов экспериментов и построении моделей в прикладных задачах медицины 
обращали внимание многие исследователи. Обширный ряд публикаций на эту тематику, 
начало появления которых можно отнести к концу 90-х гг. прошлого века, принадлежит  
В.П. Леонову, А.М. Гржибовскому, Д.А. Новикову, В.В. Новочадову, К.П. Воробьёву и др. 
Большинство критических работ упомянутых авторов касается статистических методов, 
неверно применяемых для обоснования результатов экспериментов с точки зрения 
доказательной медицины. Тем не менее, анализ современных публикаций в медицинских 
журналах показывает, что этот вопрос остаётся актуальным и сегодня. 

Целью данного сообщения является обзор и анализ методов математико-
статистического моделирования, применяемых в медицинских приложениях для решения 
задач классификации и прогноза. Как показывают последние публикации, наиболее часто 
решаемыми задачами этого класса являются задачи прогнозирования клинического исхода 
заболеваний, риска развития осложнений, дифференциальной диагностики, определения 
формы и степени тяжести заболевания или состояния. При этом наиболее широко 
используемыми методами решения этих задач остаются методы логистической регрессии и 
дискриминантного анализа. Популярность их использования разными авторами связана с 
доступностью реализации, так как практически все программные пакеты статистического 
анализа данных включают процедуры выполнениярегрессионного и дискриминантного 
анализа. Однако, следует отметить, что разработка и развитие этих методов происходили в 
рамках классического направления прикладной математической статистики в соответствии с 
т.н. «англосаксонской» традицией анализа данных, в которой математическая модель 
изучаемого процесса или явления считается известной с точностью до параметров, 
вычисление которых осуществляется на основе принципа минимизации ошибки, 
достигаемой на эмпирических данных. При этом выдвигается ряд гипотез относительно 
свойств исходных данных, при условии истинности которых становится возможным 
идентифицировать модель, позволяющую с заданной точностью определять значения 
одной переменной по значениям других. Отсутствие проверки этих гипотез о свойствах 
исходных данных или игнорирование их невыполнения приводит к созданию неадекватных 
моделей, применение которых к новым данным не даёт ожидаемых результатов.  

В этой связи актуальным становится подход, лежащий в основе «французской» 
школы анализа данных, основная идея которого выражена Ж.-П. Бензекри в формулировке: 
«Модель должна соответствовать данным, а не наоборот». При этом подходе не требуется 
никаких априорных предположений о свойствах исходных данных, а идентификация модели 
и обнаружение закономерностей происходит через исследование и анализ их структуры. 
Последняя идеология, в частности, легла в основу такого популярного на сегодняшний день 
направления анализа данных как KDD (Knowledge Discovery in Databases – обнаружение 
знаний в базах данных) и его основного элемента – технологии Data Mining (добычи 
данных).  

Обзор публикаций, касающихся построения моделей прогнозирования, показал, что 
из всего разнообразия методов Data Mining в медицинских приложениях наиболее 
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используемыми являются только два – это нейронные сети и деревья решений. Второй 
метод заслужил свою популярностьза счёт относительной простоты интерпретации 
результатов и наглядности получаемых на его основе моделей. Несмотря на некоторую 
критику метода, использующего наивный принцип последовательного перебора признаков, 
модели на основе деревьев решений показывают хорошие результаты при решении задач 
классификации в медицинских приложениях. 

В отличие от моделей деревьев решений, модели искусственных нейронных сетей 
являются довольно сложными и громоздкими. Их появление и развитие стало возможным 
только в виду появления мощных компьютеров, позволяющих запоминать и обрабатывать 
большие массивы информации. Для идентификации нейросетевой модели необходимо 
вычисление весов нескольких сотен межнейронных связей, которые впоследствии очень 
сложны для анализа и интерпретации человеком. К основным недостаткам моделей 
нейронных сетей относят необходимость наличия очень большого объёма обучающей 
выборки, а также то, что даже натренированная нейронная сеть представляет собой т.н. 
«чёрный ящик». Тем не менее, применение нейросетевых моделей в медицине на 
сегодняшний день достаточно популярно, что, возможно, объясняется понятными для 
специалистов в медицине аналогиями с работой нейронов мозга, нервной ткани и т.п., с 
которых обычно начинается объяснение идеологической парадигмы возникновения метода. 

Применение методов поиска ассоциативных правил, опорных векторов, методов 
«ближайших соседей» и основанных на них систем выводов на основе прецедентов  
(CBR-систем) для решения задач классификации и прогноза в медицине в доступных 
публикациях практически не встречается. Методы кластерного анализа, как и методы 
визуализации многомерных данных, используются достаточно редко и преимущественно на 
этапе разведочного анализа, а результаты их применения, как правило, не подвергаются 
содержательному анализу. 

Выводы. Таким образом, анализ существующих методов построения 
математических моделей классификации и прогноза позволяет заключить, что наиболее 
перспективными в задачах доказательной медицины следует считать методы, свободные от 
требований к исходным данным, что обусловлено спецификой входных данных в подобных 
практических задачах. Кроме того, исследования источников литературы, касающихся 
использования методов KDD в медицинских приложениях, показывают, что существуют 
целые классы методов, перспективы и результаты применения которых ещё недостаточно 
изучены. 
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батьки. 

Вступ. Незважаючи на стрімкий розвиток сучасних медичних технологій синдром 
раптової дитячої смерті (СРДС), нажаль,  все ще має значний вклад в структурі малюкової 
смертності та стає суттєвою психологічною травмою для родин, лікарів, суспільства в цілому. 
«Смерть у колисці» спостерігають частіше у немовлят першого півроку життя, наступає 
раптово під час сну дітей, які не мають ні травм, ні захворювань. Навіть повне паталого-
анатомічне дослідження не відповідає на питання пояснення смерті дитини.  
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Запобігання розвитку таким станам завдяки мірам профілактики, розробленими ВОЗ, 
повинні бути розповсюджені серед всіх верств населення. Використання Internet зв’язку 
обумовлює надію на можливість широкого впровадження інформації до зацікавлених батьків, 
особливо при розміщенні інформаційного ресурсу для батьків на офіційному сайті медичного 
навчального закладу. 

Мета – створити доступний інформаційний ресурс (ІР) для батьків та родин «Як 
запобігти синдрому раптової дитячої смерті».  

Основна частина. Створення ІР «Як запобігти синдрому раптової дитячої смерті» 
виконувалось на базі платформи дистанційного навчання «Moodle». Складалось із відеоряду  
статистичних даних розповсюдженості СРДС у світі, в Україні, в Запорізькій області, аналізу 
можливих причин розвитку СРДС та обов’язкових попереджуючих заходів, розроблених  ВОЗ 
та рекомендованих до втілення в кожній родині: організації спального місця немовляти в 
кімнаті, дотриманні положення дитини на спинці під час сну у ліжечку, оптимальних 
температурних режимів приміщення, де відпочиває дитина, категоричній забороні паління в 
присутності немовля, в тому числі і виключення пасивного паління для дитини, рекомендації 
по годуванню грудьми.  

Інформація надавалась структурованою, конкретною, з формулюванням чіткого 
алгоритму дій. Всі викладені  тези підкріплювались світлинами, які  візуалізували 
рекомендації по створенню оптимальних умов для безпечного зростання дитини. 

При використанні запропонованої інформаційної технології передбачили можливість 
«зворотнього зв’язку» – відповіді на питання, обміркування варіантів оптимальних дій. 

Висновки. Створення надійного інформаційного ресурсу, розповсюдження інформації 
по запобіганню СРДС вкрай важливі для попередження можливих трагічних наслідків. 
Сучасна форма подачі матеріалу може зацікавити молодь. ІР сприятиме успішному та 
ефективному розповсюдженню знань серед зацікавлених верств населення. 
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батьки. 

В условиях реформирования системы здравоохранения возрастает ответственность 
самого населения за сохранение и укрепления здоровья, что требует внедрения новых 
методов профилактической медицины, одним из которых является создание 
информационных ресурсов (ИР) для населения. Развитие компьютерных технологий (КТ) 
открывает новые возможности для внедрения эффективных форм профилактических 
мероприятий. 

Сотрудниками кафедры детских болезней факультета последипломного образования 
Запорожского государственного медицинского университета был разработан 
информационный ресурс (ИР) для населения «Рациональное питание, как основа 
профилактики заболеваний у детей». ИР разработан как обучающий курс на базе LMS 
Moodle и предназначен родителям, как один из элементов патронажа и обучения родителей 
основам рационального питания их детей. 

Молодым родителям объясняется важность и необходимость грудного 
вскармливания детей первых шести месяцев жизни; предложены, разработанные на базе 

128 



клинического опыта, научные рекомендации по выбору прикорма, молочных смесей в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития ребенка; предложен научно 
обоснованный режим питания ребенка возрастом старше трех лет. В отличие от 
существующих ИР, курс содержит элементы «обратной связи», которые должны повысить 
эффективность использования населением ИР. 

Предполагается, что предложенный поход − создание ИР для населения на базе КТ 
можно использовать как эффективный метод первичной профилактики, предназначенной 
для повышения уровня грамотности родителей, и, направленной на предотвращение 
возникновения заболеваний у детей, а, в конечном счете, на повышение трудоспособности и 
продолжительности активной жизни населения. 
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электрокожные характеристики, вариабельность сердечного ритма, тест Спилбергера. 

Цель работы: изучить влияние проведения учебного занятия  в эргатической среде 
на изменение функционального состояния  обучающегося.  

Материалы и методы: Для оценки влияния обучения в эргатической системе на 
изменение функционального состояния человека, мы провели исследование, состоявшее из 
измерения электропроводимости микрозон на коже человека (ЭКХ МЗ), реовазографии 
верхних конечностей (РВГ), и вариабельности сердечного ритма (ВСР), до начала  
4-часового занятия в компьютерном классе и по его окончании. Изучение методического и 
учебного материала, выполнение задания проводились только на компьютере. Обследовано 
157 человек, студентов ВУЗа, в возрасте 18-19 лет, юноши и девушки. Перед началом 
занятия участникам предлагалось ответить на вопросы теста Спилбергера для оценки 
личностной и ситуативной тревожности. Электрокожные характеристики измерялись в так 
называемых точках-источниках. Записи ВСР и РВГ выполнялись по стандартным методикам. 
Статистическая оценка полученных результатов выполнена с помощью программы 
STATISTICA. 

Результаты исследования. По результатам измерения была проведена оценка 
корреляции относительных изменений параметров ВСР, РВГ, ЭКХ МЗ и ситуативной и 
личностной тревожности участников исследований.  

Была определена корреляция с коэффициентом 0.74 между направлением 
изменений параметров ЭКХ в микрозонах и уровнем ситуативной тревожности участника. 
Выраженная корреляционная зависимость (коэф. корреляции от 0.54 до 0.65) показателей 
ВСР с ЭКХ МЗ и РВГ с ЭКХ МЗ отмечена в одинаковых микрозонах: С, IG, RP, P, VB, R. 

Общая мощность спектра частот от 0.015 до 0.15 Гц, возросла почти на 16%. Рост 
произошел во всех диапазонах спектра. Это свидетельствует о смещении вегетативного 
баланса в сторону доминирования симпатического отдела ВНС, что свойственно 
стрессовому состоянию организма. Амплитуда моды снизилась почти на 7%.  Почти на 13% 
снизился индекс напряженности регуляторных систем. Значительно снизились индекс 
вегетативного равновесия и вегетативный показатель ритма, на 11% и 7% соответственно.   

Межамплитудный показатель диастолической волны остался стабильным на правой 
руке и снизился на левой более чем на 30%. Коэффициент инцизуры вырос на правом 
предплечье на 15% и остался стабильным на левом.  Время быстрого кровенаполнения  

129 



снизилось на левом  предплечье на 21,4% и осталось неизменным на правом. На левом 
предплечье на 14% снизился коэффициент периферического сопротивления, повысилось 
кровенаполнение сосудов мелкого калибра – на 13% и возрос на 15% тонус средних и 
мелких артериол, справа и слева. На 40%, справа и слева, выросла асимметрия 
кровенаполнения мелких сосудов.  

Проведенные одновременно с записью РВГ и ВСР измерения ЭКХ МЗ показали,что 
средние значения измерений правой и левой стороны снизились суммарно на 7% в конце 
занятия по сравнению с началом. По некоторым МЗ снижение было до  28%. В микрозонах 
VB и C снижение на левой стороне было заметнее, чем на правой. 

Выводы. Занятие в компьютерном классе приводит к изменению и асимметрии в 
состоянии периферического кровообращения, изменению активности воздействия 
вегетативной нервной системы на вариабельность сердечного ритма. ЭКХ МЗ коррелируют 
с наиболее изменяющимися параметрами ВСР и РВГ. Это дает возможность применять 
метод определения относительных изменений ЭКХ МЗ для контроля изменения 
функционального состояния человека. 
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Вступ. У більшості країн прийнято застосовувати єдиний термін відповідно до 
Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10) – атопічний дерматит (L20). 

У 2001 році Європейською асоціацією алергологів та клінічних імунологів (EACCI) для 
позначення цього захворювання запропоновано назву "Синдром атопічної екземи / 
дерматиту" (САЕД). Алергічний САЕД в свою чергу підрозділяється на IgE-опосередкований і 
IgE-неопосередкований. Однак цей термін не знайшов широкого визнання. 

Висока поширеність атопічного дерматиту, особливо у дітей перших років життя, 
являє собою серйозні проблеми для сучасної охорони здоров'я. Існуючі численні методи 
лікування даного захворювання не завжди приводять до терапевтичного ефекту, у зв'язку з 
чим воно набуває хронічного перебігу і може рецидивувати у дорослих. Важкі форми 
захворювання наносять психологічний, соціальний та економічний збиток як сім'ї хворої 
дитини, так і суспільству. 

Мета дослідження: обґрунтувати напрямки наукових досліджень з атопічного 
дерматиту у дітей з урахуванням можливості їх вирішення за допомогою засобів медичної 
інформатики. 

Матеріали та методи дослідження. Аналітичний, методи системних досліджень, 
графоаналітичний, метод SADT. Аналіз даних літератури свідчить про те, що до 
теперішнього часу не вирішені питання створення єдиної уніфікованої і стандартизованої 
медичної документації для хворих на атопічний дерматит із трансформацією її в форму 
електронної медичної документації (ЕМД). На жаль, не відпрацьовані стандарти ведення цієї 
документації в медичних закладах різноманітного профілю і ступеню комп'ютеризації. 

Погляд на атопічний дерматит як на патологію шкіри з міжгалузевим підходом до 
діагностики та лікування визначає необхідність уніфікації та стандартизації діагностичної та 
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терапевтичної тактик на основі критичної оцінки наявних у вітчизняній та зарубіжній практиці 
підходів. У зв’язку з цим вельми важливими вважаються роботи з розробки державних 
стандартів надання медичної допомоги хворим дітям на атопічний дерматит, що включають 
обсяги діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур, показників якості надання 
медичної допомоги, класифікацій симптомів, уніфікованої структури медичних даних, що 
стосуються здоров'я громадянина тощо. 

Нарешті, слід завершити роботи щодо розробки показників стану здоров'я дитини на 
атопічний дерматит для використання їх у ЕМД та впровадити принципи прогнозування стану 
здоров’я дітей із атопічним дерматитом в Україні. 

Виконання досліджень у перелічених напрямах дозволить обґрунтувати державну 
програму з оптимізації діагностики та лікування атопічного дерматиту, покращити ранню та 
диференціальну діагностику патологічного процесу, обґрунтувати направлену терапію 
захворіння. 

Висновки. 1. До останнього часу не створено платформу для направленого вивчення 
патогенезу та основ диференціальної діагностики атопічного дерматиту. 

2. Запропоновано напрями наукових досліджень із диференціальної діагностики та 
лікування атопічного дерматиту.  
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Ключові слова: покрокова регресія, метод облямівки, критерій Фішера. 

У методі покрокової регресії починають з моделі, що складається з однієї змінної. 
Порядок включення визначається за допомогою приватного  F-критерію. Так само, як і в 
методі включення, одна за одною додаються інші змінні, а порядок їх включення визначають 
по приватним коефіцієнтам кореляції з відгуком, як по заходам важливості змінних, ще не 
включених в рівняння. Зміна, включена на даному етапі, повинна мати максимальний 

приватний коефіцієнт кореляції або приватний F-критерій: ( )i
i

i

RSS RSSF m n
RSS
−

= ⋅ −  , де RSS , 

iRSS  - залишкові суми квадратів до і після включення в модель чергового регресора 
відповідно. Але включена змінна в модель на ранній стадії, на більш пізній стадії може 
виявитися зайвою через взаємозв'язку між цією та іншими змінними, що містяться тепер в 
моделі. Щоб перевірити це, на кожній стадії обчислюють приватний  F-критерій для кожної 
змінної рівняння і порівнюють його з заздалегідь обраної процентної точкою відповідного F-
розподілу. Це дозволяє винести судження про те, який внесок може зробити кожна змінна в 
припущенні, що вона введена в модель останньої, і безвідносно до того, коли вона була 
введена насправді. Будь-яка змінна, яка дає незначний вклад, виключається з моделі.  

Цей процес продовжується до тих пір, поки вже ніякі змінні не додаються до рівняння і 
не виключаються з нього. Результатом роботи алгоритму є знаходження вектору оцінки 

параметрів, що в свою чергу є розв'язком СЛАР наступного виду:  
€
x b

yθΤ Τ=
A

X X X
 

 
. 

Метод облямівки полягає в знаходженні оберненої матриці згідно з відомими 
формулами. Перевагою даного методу є збільшення швидкості роботи алгоритму у 
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порівнянні з стандартним способом. Обчислення €θ


 на додавання регресорів буде 
проводитися методом облямівки згідно з формулою: 

Нехай 

 . 
Інформаційну матрицю наступного кроку А_k представимо в блочному вигляді 

, де ,     

Тобто обернена матриця буде мати вигляд: 

,   
 
Наведемо приклад розв'язання задачі з економіки, соціології, психології тощо, за 

допомогою реалізованого методу. В якості предметної області задачі була обрана наступна 
ситуація: куріння серед людей і вплив цього фактору на дихальну функцію.  

Обрані фактори:  
• вік (роки)  
• стать (жіночий - 0, чоловічий - 1)  
• зростання (дюйми)  
• ставлення до куріння (курить - 0, що курить - 1)  
Відгуком є величина, що дорівнює обсягу повітря, що видихається людиною на першій 

секунді видиху.  
Крім наявних факторів розглянемо взаємодію факторів. 

Возраст(X1) Пол(X2) Рост(X3) Курит(X4) X4*X3 X4*X2 X4*X1 Y 
15 1 65 1 65 1 15 7,69 
20 1 65 1 65 1 20 8,04 
15 1 65 0 0 0 0 7,7 
20 1 65 0 0 0 0 8,05 
15 1 75 1 75 1 15 9,09 
20 1 75 1 75 1 20 9,44 
20 1 75 0 0 0 0 9,05 
15 0 65 1 65 0 15 7,54 
20 0 65 1 65 0 20 7,89 
15 0 65 0 0 0 0 7,55 
20 0 65 0 0 0 0 7,9 
15 0 75 1 75 0 15 8,94 
20 0 75 1 75 0 20 9,29 
20 0 75 0 0 0 0 8,9 

 
Отримане рівняння регресії в результаті роботи алгоритму:  
y (x1, x3) = -1.464 + 0.0544 * x1 + 0.1278 * x3  
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Отримані результати підтверджують наявність явної залежності від факторів x1 і x3. 
Чим старше і вище людина, тим більше вона володіє видихальним об'ємом, і неважливо чи 
курить вона чи ні. 

Застосування методу на конкретних тестових прикладах і реальних завданнях 
показав його достатню ефективність при побудові регресійної моделі. 
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У ході розробки та впровадження реформування/модернізації вторинної та третинної 
медичної допомоги (ВМД та ТМД) були виявлені основні проблеми, що стосуються і 
патологоанатомічної служби (ПАС): низька ефективність і диспропорційність ресурсів 
закладів охорони здоровя (ЗОЗ) та недостатня доступність якісної ВМД й ТМД, зумовлені 
недостатнім використанням сучасних медичних та інформаційних технологій, низький рівень 
стандартизації. Одним із шляхів вирішення завдань реформування (модернізації) ВМД та 
ТМД ПАС є впровадження телемедицини. 

Світовий досвід доводить можливість використання технологій телемедицини у ПАС з 
високою ефективністю.  Так, Giansanti et al (2008) виділяють два етапи використання 
телемедицини в роботі цитолога – з застосуванням позалікарняного сканера для 
оцифровування мікропрепаратів і з залученням телемедицини в щоденну роботу 
лабораторії, що дозволяє більш ефективно використати ресурси лабораторії як для 
навчання спеціалістів, так і для практичної роботи. Andrew & Griffiths (2010) вказують на 
значну економію коштів при використанні теледерматологічних методік в межах проєкту 
«TeleDerm». Karavan, Compton et al (2013) повідомляють про успішне використання 
телемедицини для діагностики меланоми.  

Пропонується використання централізованих, міжрайонних та міських 
патологоанатомічних відділень (ПАВ) для первинної обробки біопсійного та операційного 
матеріалу (фіксація, вирізка, знежирення, зневоднення, парафінізація, виготовлення блоків 
та патогістологічних препаратів). Завдяки модернізації та обладнанню ПАС приладами 
телемедицини, як то високошвідкисні цифрові канали згідно з рекомеднаціями Центру 
телемедицини МОЗ, сканери, відеонасадки для мікроскопів, можливим стає дистанційне 
вивчення гістопрепаратів провідними фахівціями ПАС кафедр патологічної анатомії, 
університетських клінік, патологоанатомічних бюро. Створення мережі фахівців ПАС 
уможливлює проведення консультацій як на рівні ТМД, так і між провідними спеціалістами.  

Як позитивний ефект від впровадження технологій телемедицини у ПАС, очікується 
наближення висококваліфікованої патологоанатомічної діагностики до споживачів послуг,  
скорочення термінів діагностики у складних випадках, розширення зв’язків між фахівцями 
ПАС. 
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На сьогодні діагностика такого розповсюдженого патологічного синдрому, як 
нейрогенний сечовий міхур за гіперактивним типом (НСМГТ) здійснюється за допомогою 
процедури урофлоуметрії. При проведенні дослідження визначаються наступні параметри: 
час затримки сечовипускання, максимальна швидкість току сечі, середня швидкість току сечі, 
час досягнення максимальної швидкості, час сечовипускання, об’єм виділеної сечі. Крім того, 
інформативними є феноменологічні параметри, наприклад, переривистий характер 
сечовипускання з відповідними характеристиками. Вказані характеристики можливо 
визначити дистанційно за показниками характерних звукових феноменів, які можливо 
фіксувати за допомогою засобів мобільного зв’язку та передавати оператору (за 
безпровідним протоколом зв’язку), який здійснює аналіз отриманих даних та формулює 
діагностичні заключення і рекомендації. Нами було розроблено програму аналізу звуку, який 
надходить до оператора від користувача, а також запропоновано стандартну 
урофлоуметричну чашку, в якій передбачено механізм фіксації мобільного телефону (патент 
України №53813). На першому етапі дослідження було здійснене порівняння чутливості та 
специфічності запропонованої дистанційної діагностики, в якій взяли участь 52 дитини із 
раніше діагностованим синдромом НСМГТ та 17 практично здорових дітей. Було 
встановлено, що чутливість запропонованого методу склала 84,6 %, тобто істинно 
позитивний діагноз було підтверджено у 44 дітей, в той час як специфічність діагностики – 
76,5 %: істинно негативний діагноз було встановлено 13 практично здоровим дітям. 

Таким чином, розроблена технологія є достатньо ефективною з точки зору 
моніторингу, а також діагностики у дітей з НСМГТ. У подальшому підвищення чутливості та 
специфічності методу очікується в результаті удосконалення програми обробки звукового 
сигналу на основі визначення інформативності частотних характеристик звуків та їх 
інтенсивності. 
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Аналіз та розрахунок параметрів кардіограм є актуальним питанням кардіології та 
досліджень, пов’язаних з хворобами серця. 

Мета дослідження: розробка комп’ютерної системи для дослідження та обробки 
кардіограм в дидактичних, навчальних або практичних цілях. 

Матеріал і методи. В процесі досліджень була розроблена система дослідження 
кардіограм з використанням методів статистичного, кореляційного та спектрального аналізу. 
Лицьова панель розробленої системи представлена на рис.1. 
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Рис. 1. 

 
Висновок. Розроблена система дозволяє вираховувати чисельні параметри 

кардіограм, а також мінімізувати в отриманому експериментальним шляхом або в результаті 
моделювання сигналі електромагнітні завади, шуми, паразитні складові тренд тощо. Система 
може бути використана зокрема для підготовки фахівців з діагностики хвороб серця. 
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інтерактивне комп'ютерне моделювання, швидке прототипування, формат STL, програмне 
забезпечення. 

Клінічна практика хірурга щелепно-лицевої області вимагає точне та об'єктивне 
планування лікування, в тому числі підготовку до операції. Для цього наявніть таких даних як 
форма, розмір та структура досліджуваного об'єкта є необхідною. Відносно стандартними 
засобами для отримання цієї інформації в медицині є рентгено- та ангіографія, комп'ютерна і 
магнітно-резонансна томографія та інші. Але інколи отриманої інформації цими засобами 
буває недостатньо. 

Дана стаття присвячена вивченню та пошуку вирішення проблем у щелепно-лицевій 
хірургії. Один з напрямків вирішення отримання повної необхідної інформації – це хірургія з 
фотоподібною візуалізацією. Яскравим прикладом результату таких технологій є тривимірне 
зображення. Використання математичної моделі, яка дає нам це зображення, саме у методі 
стереолітографії просуває нас ще на крок вперед – всі дані дослідження можна представити 
у твердому вигляді. Даний метод дозволяє виготовляти точні копії анатомічних структур 
пацієнта, що надає більш повну інформацію про ступінь наявного ураження. 

Дана стаття сприяє подальшому розвитку технологій стереолітографічного 
моделювання і його використанню для створення інтерактивних моделей з метою 
планування і підготовки операції в області щелепно-лицевої хірургії. 

Мета: вдосконалення технологій інтерактивного комп'ютерного моделювання, їх 
адаптація в область щелепно-лицевої хірургії. 
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Об’єкт дослідження: програмні забезпечення, формати файлів стереолітографічного 
моделювання. 

Предмет дослідження: методи швидкого прототипування. 
Технології, які дозволяють представити результат інтерактивного комп’ютерного 

моделювання у твердотільному вигляді, називаються швидким прототипуванням. Методи 
швидкого прототипування використовують технологію пошарового  горизонтального 
формування об’єкта на основі трьохвимірної моделі. Існує понад десятка технологій 
адитивного виробництва. Серед них лазерна стереолітографія. Стереолітографічне 
моделювання представляє собою пошарове будування копії об’єкта по його комп’ютерному 
образу з використанням рідких фотополімерних речовин і лазерного випромінювання 
(приводить до поляризації – затвердіння матеріалу).  

Сучасні програмні забезпечення дають змогу будувати всі етапи діагностики паціента. 
Це може бути модель, що свідчить про патологію пацієнта; модель, що описує стан норми 
індивідуально для кожного пацієнта; модель – протез. Після того, як трьохвимірна модель 
побудована, використовують системи, які підтримують управління друком. У більшості 
випадків для друку використовують формат файлу STL. Він став своєрідним стандартом, що 
для представлення моделі викориовує послідовність трикутників.  

Існують два варіанти роботи створення імітаційної компьютерної моделі так, що була 
можливість отримати твердотільні результати стереолітографічного моделювання. Перше – 
це переклад кінцевого результату дослідження у необхідний формат STL. Друге – всі етапи 
моделювання проводити, використовуючи програмне забезпечення, яке підтримує формат 
STL. Перелік можливих програмних продуктів, які дають змогу працювати по другому 
сценарію велика кількість. Серед них Autodesk Inventor, Dassault Systemes SolidWorks, IMSI 
TurboCAD, Rhinoceros (Rhino), MeshLab, Blender, CATIA, IronCAD. Ці інструменти для 
трьохвимірного моделювання володіють великою точністю конструювання, аналізу, 
інженерної розробки та виробництва різних виробів. Всі ці програми представляють засіб для 
виконання професійного моделювання трьохвимірної моделі і можуть використовуватись для 
імітації всіх анатомічних ділянок щелепно-лицевої хірургії. 

Індивідуальна анатомічна мінливість людини обумовлена особливостями реалізації 
генетичної програми, яка закріплена в процесі онтогенезу і знаходиться під впливом 
соціальних і екологічних факторів. Особливу складність має голова з мозковим і лицевим 
відділами, які підлягають значному віковому та індивідуальному діапазону відмінностей. У 
зв’язку з  різноманітністю патологій виникає необхідність в отриманні більш детальної 
інформації про діагноз кожного пацієнта. У цьому питанні високим діагностичним засобом є 
стереолітографічне моделювання, яке не відбувається без інтерактивного компьютерного 
моделювання. 

Застосування стереолітографічних моделей дозволяє істотно підвищити якість і 
точність виготовлення протезів, підвищити ефективність планування та виконання складних 
реконструктивних операцій щелепно-лицевої хірургії. 

 
 

УДК 004.9 
СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МЕДИЦИНІ 

Антонов В.М. 
Національний технічний університет України «КПІ» 

 
Ключові слова: медицина, система, рішення, технологія, знання, модель. 

Мета. Розробка та впровадження кіберакмеологічної медико-біологічної  системи 
прийняття рішень (КАМБС ПР). 

Метод. Кіберакмеологічний метод підтримки прийняття рішень. 
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Розробка КАМБС ПР здійснюється на основі врахування багатьох філогенетични та 
онтогенетичних характеристик людини (приблизно біля 4000). Аналіз індивідуально-типічних 
параметрів людини при прийнятті рішень враховує також: статус особи, тобто її положення у 
суспільстві (економічне, політичне, правове, фінансове тощо); суспільні функції особи, її 
мотивації, світогляд; відношення особи до довкілля (природи, суспільства, праці, до інших 
людей, самої себе; а також характеру, типу темпераменту, нахилів тощо). Важливе значення 
при прийнятті рішень мають регулятори життєдіяльності людини: гуморальні, нервові, 
кортико-ретикулярні, кортикальні, першо- і друго- сигнальні, а також вікові, гендерні, 
етасологічні тощо. Використовується авторський кібернетично - акмеологічний підхід до 
еволюційних проблем прийняття рішень з урахуванням біологічних проблем кібернетики. 
Тобто досліджується філогенетична програма людини та онтогенетична еволюція - інволюція 
особи від народження до старості. 

Отримані результати. Розроблена кібернетично-акмеологчна інноваційна 
когнітологічна експертно-аналітична системи прийняття рішень в медицині.  

Висновки. Розроблена методологія, технологія та дослідницько-експерементальний  
зразок системи прийняття рішень в медицині, які дозволять медичним працівника якісно, 
комфортно та гармонійно приймати рішення з фахових проблем у режимі реального часу та 
удосконалювати знання з новітніх медичних технологій. 
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Дондик Н.Я., Литвиненко О.В., Синча Н.И. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, экономика, аптечное заведение, компьтерные 

программы, информационная система. 

Бухгалтерский учет в аптечных заведениях - строго регламентированный процесс. 
Автоматизированный бухгалтерский учет в аптеках – это непрерывное фиксирование и 
анализ данных, позволяющих получить количественную и стоимостную экономическую 
информацию о хозяйственной деятельности  аптечных заведений.  

Цель выбранной темы обусловлена тем, что в последнее время создано множество 
информационных систем бухгалтерского учета. Все они -  результат разработок частного 
сектора экономики и в связи с этим выбор конкретной системы для обучения студентов  в 
университетах является очень деликатным процессом. Поэтому надо подходить к выбору 
конкретной системы только со стороны обеспечения лучшего качества обучения. 

Изменения в управлении экономикой на современном этапе оказывают значительное 
влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета в аптечных заведениях. 
Осуществляется переход к международным системам учета, что требует разработки новых 
форм его методологии. Значительным изменениям подвергается информационная система 
бухгалтерского учета и традиционные формы  организации ее компьютерной обработки. От 
бухгалтерского учета аптечного заведения требуется объективная оценка финансового 
состояния, анализ финансово-хозяйственной деятельность аптеки,  обоснование 
инвестиций.  
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Овладение новыми методами ведения бухгалтерского учета в аптеках, при изучении 
этих методов студентами университета, немыслимо без совершенствования 
информационной системы и использования современной компьютерной техники. В теории 
компьютерной обработки действуют функциональные подсистемы. Значительную роль в 
процессе управления играет бухгалтерский учет, где сосредоточено около 60% всей 
информации. 

Разработка корпоративной информационной системы, как правило, выполняется для 
определенного аптечного заведения. Особенности предметной деятельности предприятия, 
безусловно, будут оказывать влияние на структуру информационной системы. Каждое 
аптечное заведение включает ряд структурных подразделений.  

Любое аптечное заведение можно рассматривать в учебном процессе, как 
совокупность взаимодействующих элементов (подразделений), каждый из которых может 
иметь свою, достаточно сложную, структуру. Взаимосвязи между подразделениями тоже 
достаточно сложны. В общем случае можно выделить три вида связей между 
подразделениями аптечного заведения: 

- функциональные связи – каждое подразделение выполняет определенные виды 
работ в рамках единого бизнес-процесса; 

- информационные связи – подразделения обмениваются информацией 
(документами, письменными и устными распоряжениями, электронными документами и т.п.); 

- внешние связи – некоторые подразделения взаимодействуют с внешними 
системами, причем их взаимодействие может быть, как информационным, так и 
функциональным. 

В аптечных заведениях, совершающих небольшое количество хозяйственных 
операций, применяются относительно простые и недорогие программы, позволяющие 
составлять на ее основе баланс и финансовую отчетность. Примерами таких програм 
являются разработки фирмы «1С», фирмы «Инфософт» и другие. 

В аптечных заведениях с большим объемом хозяйственных операций ведется 
складской учет, осуществляется контроль за выполнением договоров, отслеживаются 
взаимоотношения с дебиторами и кредиторами, реализуются  управленческий учет, 
финансовый анализ и другие работы. Для их автоматизации значительно большие удобства 
обеспечивают комплексные системы, такие как программа «1С:Бухгалтерия». Это 
универсальная система, в основу которой положена базовая модель бухгалтерського учета. 
Программа предоставляет возможность ручного и автоматического ввода бухгалтерських 
проводок.  

Таким образом, в настоящее время имеется широкий выбор различных систем 
автоматизации бухгалтерского учета в целом и в частности в аптечных заведениях и, 
поэтому, следует выбрать для применения в учебном процессе универсальную 
компьютерную программу, исходя из задач учебной программы и имеющихся ресурсов, а 
также во исполнение приказа МОЗ Украины от 09.09.2014 р. №635 «Об утверждении 
методических рекомендаций ведения учета лекарственных средств и медицинских изделий 
в заведениях охраны здоровья» с целью получения студентом практических навыков по 
внедрению единой методологии организации и ведения учета по поступлению, 
перемещению, списанию использованных и непригодных лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения в аптечных заведениях и усиления материальной 
ответственности хранения и использования их. 
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удовлетворенность пациентов, причины неудовлетворенности пациентов медицинской 
помощью, информационные взаимосвязи. 

Введение. Удовлетворенность пациентов медицинской помощью является одним из 
показателей ее качества и, естественно, определяется соотношением изначальных 
ожиданий пациентов и способности системы здравоохранения удовлетворить эти ожидания.  

Удовлетворенность пациента медицинской помощью – это обобщенная совокупность 
восприятий и оценок условий оказания, конечного результата медицинской помощи, 
соответствия их потребностям пациента, в том числе и ожидаемым. Очевидно, что подобное 
соотношение зависит от большого числа факторов, в том числе профессиональной 
подготовки персонала, развития медицинской науки, распространенности информационных 
технологий и эффективности организационных решений. В оценке удовлетворенности 
пациента, как считают многочисленные исследователи, имеет значение: деятельность 
врачебного персонала, деятельность среднего медперсонала, своевременное проведение 
лечебно-диагностических мероприятий, достижение желаемого эффекта от лечения, 
использование современных методов диагностики и лечения, получение информации о 
состоянии здоровья и проводимом лечении, уважительное и корректное отношение со 
стороны персонала, качество питания и условия размещения в стационаре. Отмечается 
тенденция к более высокой степени неудовлетворенности у пациентов, относящихся к 
следующим категориям: возраст до 20 или от 35 до 50 лет; у лиц с высшим (незаконченным 
высшим) образованием; у пациентов, проходящих лечение в отделениях терапевтического 
профиля. 

Цель работы: исследование основных факторов неудовлетворенности пациентов 
оказанием медицинской помощью и их информативность. 

Материалы и методы исследования. Результаты анализа 5000 страховых случаев 
со 135 предприятий Республики Казахстан (РК) за 2013 год. Основные методы исследования 
- социологические. Направленность исследования - изучение мнения пациентов о 
различных аспектах качества медицинской помощи путем анкетирования по специально 
разработанной карте. Основная анализируемая переменная - удовлетворенность 
стационарной медицинской помощью. Оценивалась по большой группе показателей, 
характеризующих сроки ожидания госпитализации в больницу; организацию приема 
пациентов в приемном отделении и т.д.   

Результаты и их обсуждение. Повышение удовлетворенности пациентов качеством 
медицинской помощи является одной из значимых задач, стоящих перед любым 
медицинским учреждением, как в плане его управления, так и в задачах страховой 
медицины. Важно подчеркнуть, что, несмотря на продолжающиеся дискуссии о 
невозможности объективной оценки пациентом истинного качества медицинской помощи, 
следует признать, что существует множество обоснованных причин недовольства 
населения. 

Анализ 5000 страховых случаев показал, что ведущими причинами в 
неудовлетворенности качеством оказания медицинской помощи в стационарах являются ее 
несвоевременность и неполнота. Суммарно они составляют 59,2±0,7 %. Еще более они 
значимы в амбулаторных условиях, где составляют 71,5±0,6 %. Практически половину 
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случаев нарушения врачебной этики связаны с качеством оказания медицинской помощи – 
45,9±0,7 %. Все выводы статистически достоверны – р < 0,05. 

Интересны информационные оценки полученных данных. Информативность 
перечисленных показателей более чем в 2 раза превышает остальные параметры 
неудовлетворенности. 

Крайне важно также обеспечение дистанционного взаимодействия лечащего врача и 
консультанта. 

Результаты изучения удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 
достаточно точно отражают позитивные и негативные тенденции в лечебных учреждениях. 
Они позволяют выявить факторы, снижающие удовлетворенность пациентов медицинским 
обслуживанием, своевременно принимать корректирующие меры и служить объективным 
основанием при принятии решений руководством учреждения.  

Полученные материалы могут являться основанием для прогнозирования 
доступности, удовлетворенности качеством медицинской помощи населения и как метод 
повышения их уровня. 

Подобные данные могут являться основанием при выборе партнера страховой 
компании, поскольку важно не столько качество сервиса предоставляемой медицинской 
услуги, сколько качество непосредственно самой услуги. Аналогичная позиция 
работодателей, страхующих здоровье работников, в принципе тоже понятна, поскольку они 
рассматривают добровольное медицинское страхование не только как часть социального 
пакета, но и с точки зрения получения экономической выгоды - более эффективное лечение 
сокращает затраты на оплату больничных листов. 

Выводы. 1. Ведущими причинами в неудовлетворенности качеством оказания 
медицинской помощи в стационарах и при амбулаторном лечении являются ее 
несвоевременность и неполнота. 

2. Информативность перечисленных показателей более чем в 2 раза превышает 
остальные параметры неудовлетворенности. 
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технологии. 

В условиях реформирования системы здравоохранения возрастает ответственность 
самого населения за сохранение и укрепления здоровья, что требует внедрения новых 
методов профилактической медицины, одним из которых является создание 
информационных ресурсов (ИР) для населения. Развитие компьютерных технологий (КТ) 
открывает новые возможности для внедрения эффективных форм профилактических 
мероприятий. 

Сотрудниками кафедры детских болезней факультета последипломного образования 
Запорожского государственного медицинского университета был разработан 
информационный ресурс (ИР) для населения «Рациональное питание, как основа 
профилактики заболеваний у детей». ИР разработан как обучающий курс на базе LMS 
Moodle и предназначен родителям, как один из элементов патронажа и обучения родителей 
основам рационального питания их детей. 

Молодым родителям объясняется важность и необходимость грудного 
вскармливания детей первых шести месяцев жизни; предложены, разработанные на базе 
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клинического опыта, научные рекомендации по выбору прикорма, молочных смесей в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития ребенка; предложен научно 
обоснованный режим питания ребенка возрастом старше трех лет. В отличие от 
существующих ИР, курс содержит элементы «обратной связи», которые должны повысить 
эффективность использования населением ИР. 

Предполагается, что предложенный поход − создание ИР для населения на базе КТ 
можно использовать как эффективный метод первичной профилактики, предназначенной 
для повышения уровня грамотности родителей, и, направленной на предотвращение 
возникновения заболеваний у детей, а, в конечном счете, на повышение трудоспособности и 
продолжительности активной жизни населения. 

 
 

УДК 004.65:616-056.7+616-053.1]-07-053.2 
МОДЕЛЬ И ПРОГРАМНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ И 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Иванько О.Г., Трейгер В.И. 

Запорожский государственный медицинский университет 
 
Ключевые слова: компьютерная база данных, наследственные и врожденные 

заболевания, автоматизированная система диагностики. 

Поставили цель разработать программное обеспечения для работы с базами данных 
(БД) о врожденных и наследственных заболеваниях. Основной задачей, решаемой при 
создании БД, является установление диагноза на основании феноменологического 
принципа при использовании набора клинических признаков, традиционных для 
фенотипической диагностики. БД может также использоваться в учебных целях для 
моделирования виртуальных пациентов. 

В основу создания БД положена реляционная модель данных, включающая в себя 
классифицирующие признаки заболеваний, их клинические характеристики, сведения о 
дифференциальной диагностике, популяционной частоте, соотношении полов и др.  
Реляционная модель данных представлена на схеме:  

 
 

141 



БД на основе MS Access 2010 позволяет выбирать заболевания с заданными 
клиническими признаками. Имеется возможность формулировать любые запросы с 
помощью языка SQL, что в конечном итоге приводит к принятию врачом решения о 
предварительном диагнозе наследственного заболевания. 

 
 

УДК 615.15:658.64]:004.9 
СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МЕДИЦИНІ 

Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Ключові слова: інформаційні технології, дистанційний продаж, фармацевтичний 

бізнес. 

У ХХI столітті інформаційні технології розвиваються надзвичайно швидкими темпами. 
У комп’ютерній сфері з’являються все нові методи і програмні продукти. Комп’ютерна  техніка  
стала  невід’ємною  частиною  бізнесу, у тому числі фармацевтичному, а бази даних та 
інтернет  – невичерпним  джерелом  інформації. Головні проблеми при розв’язанні різних 
задач в фармації, медицині та охороні здоров’я в цілому, окрім дефіциту ресурсів, 
визначаються браком часу та інформації. Швидкість і якість отримання та обробки 
інформації стали умовою існування та прогресу галузі.  

Роздрібна аптечна мережа намагається не відставати від тенденцій сучасності. В 
аптеці народжуються нові формати торгових точок, способи консультування клієнтів і сучасні 
способи замовлення лікарських засобів в мережі Інтернет в режимі он-лайн або через 
електронну пошту.  

У відповідності до діючого законодавства забороняється дистанційна (через мережу 
інтернет) торгівля лікарськими засобами, а також продаж лікарських засобів поштою та через 
будь-які заклади, крім аптечних. Однак замовлення в мережі інтернет в режимі он-лайн або 
через електронну пошту в конкретній роздрібній аптечній мережі, яка надає таки послуги, є, 
як показує практика, зручним та вигідним. Крім цього термін «інтернет-аптека» не є 
синонімом  он-лайн замовлення та консультування. 

Віртуальна аптека дозволяє зосередитися на покупках, ретельно продумати і 
розписати необхідні препарати і їх кількість, вибрати найзручнішу аптеку, в якій можна 
забрати замовлення, з'ясувати вартість (яка виявиться набагато нижче вартості товару при 
звичайній купівлі в аптечній мережі), відвідати аптеку, оплатити заказ і забрати вибрані 
товари. Сформовані закази чекатимуть свого покупця протягом 48 годин.  

Той факт, що ліки потрібно забрати самому в аптеці говорить про якість аптечної 
продукції, яка сертифікована та зберігається в аптеці у відповідності до чинного 
законодавства.  

Думки щодо такого виду аптечних послуг різняться. Одні вважають, що ці аптечні 
заклади є некерованим сегментом ринку лікарських препаратів, тому що утруднено механізм 
контролю над виробниками, наявністю сертифікатів та процесом зберігання товарів. Другі – 
що незалежно від того, яким чином споживач набуває ліки, інтернет-аптеки існують тільки на 
базі аптечних установ. Отже, у продаж надходять одні й ті ж препарати, тим більше що всі 
аптеки зобов'язані мати ліцензію із зазначенням своєї адреси. Треті - що будь-яка віртуальна 
покупка, на відміну від реальної, реєструється, а, значить, підконтрольна за визначенням. 

Вислів «інтернет-аптека» створює у частини споживачів уявлення, ніби йдеться про 
окремий аптечний заклад, що займається виключно «он-лайн-продажами» (що в рамках 
діючого законодавства України не передбачено). Вважаємо, що учасникам галузі треба 
поступово відходити від цього визначення, хоча б для того, щоб уникнути непотрібних 
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здогадок і дати споживачеві зрозуміти, що дистанційні продажі в фармацевтичної роздрібній 
мережі підкоряються особливим правилам. Але новий, більш коректний термін важко 
впровадити і нав'язати штучно; ймовірно, він з'явиться в ході «природного відбору». А поки 
це станеться, можна побажати, щоб учасники ринку в рекламних і представницьких цілях 
обмежувалися термінами «он-лайн-вітрина», «он-лайн-викладка», «он-лайн-асортимент» та 
«он-лайн-сервіс». 

 
 

УДК 616.13-089 
КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНКИ ГЕМОДИНАМІКИ СТЕНОЗОВАНИХ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ ПІСЛЯ 

АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ ВЕНОЮ РІЗНОГО ДІАМЕТРУ 
Матвійчук А.О., Шавеко Р., Чеховой М.В. 

Національний технічний університет України «КПІ» 
 
Ключові слова: аортокоронарне шунтування, оклюзія шунтів. 

Оклюзія шунтів зустрічається приблизно у 10-15%  пацієнтів в перший місяць, 20% - в 
перший рік, 30% - за 5 років, 40% - за 10 років. 

У роботі розглянуто сегмент коронарної артерії, який представляє собою циліндричну 
пружну трубку довжиною 100 мм з постійним перерізом діаметра 1.5 мм. Проведено 
моделювання гемодинаміки з урахуванням напружено-деформованого стану стінки сегмента 
при 90% стенозі. Розглянуто аортокоронарне шунтування даної патологічної ділянки артерії 
шунтами різного діаметру: 3 мм, 6 мм, 8 мм. 

Мета дослідження: визначення раціонального діаметра трансплантата для 
проведення аортокоронарного шунтування при 90% стенозі коронарного русла. 

Матеріал і методи. Для вивчення гемодинаміки КА з урахуванням напружено-
деформованого стану серця людини 3D моделі були імпортовані в ANSYS Multiphysics.  

При моделюванні динаміки кровотоку кров передбачалася однорідною, нестискаючою 
і ньютонівською рідиною. Рух крові описувався системою рівнянь: 
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де F


 – сила, яка представляє собою сили вязкості та тиск, n  – вектор зовнішньої 
нормалі до границі, I – одинична матриця, η – динамічна вязкість крові, ( )w,,u ν=ν


 – 

вектор швидкості частин рідини, p – тиск. Сила представляє собою сумарний вплив тиску і 
сил в'язкості на стінку. 

Торці судини жорстко закріплені.  
На стінці артерії ставилася умова рівності швидкостей частинок рідини, які 

прилягають до стінки, і відповідних часток стінки: 
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На вході в артерію і шунт задавалися функції швидкості руху крові, які змінюються по 
фізіологічному закону. 

Висновок. У результаті проведеного аналізу встановлено, що застосування шунта 
діаметром, який перевищує діаметр приймаючої артерії в кілька разів призводить до 
утворення вихрового потоку і виникнення критичних напружень в зоні вшивки шунта. 

 
 

УДК 615.1:661.12:658.821:615.246:615.244:615.217.5 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ – ПРОКІНЕТИКІВ 

Трохимчук В.В. , Кирпач О.В. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

 
Ключові слова: прокінетики, жовчнокам’яна хвороба. 

Вступ. Не втрачає своєї актуальності проблема жовчнокам’яної хвороби (ЖКХ). За 
даними епідеміологічних досліджень поширеність ЖКХ серед дорослого населення планети 
становить 10-15%, а в Україні – близько 12%. На сьогодні в Україні впроваджуються медичні 
протоколи (стандарти), що передбачають уніфікацію вимог до обсягів та якості медичної 
допомоги у лікувально-профілактичних закладах на галузевому рівні за єдиними науково 
обґрунтованими вимогами, методологією та структурою. Сучасний фармацевтичний ринок 
препаратів для лікування хворих на ЖКХ, холелітіаз постійно зростає, тому сьогодні 
пріоритетним завданням вітчизняної фармацевтичної галузі є раціональне забезпечення 
населення лікарськими засобами для стандартизованої фармакотерапії. 

Мета дослідження. Цілеспрямовані маркетингові дослідження сучасного стану 
вітчизняного ринку ЛЗ прокінетиків для лікування ЖКХ, холелітіазу для оптимізації 
фармакотерапії лікувального процесу. 

Основна частина. Жовчнокам’яна хвороба – захворювання, що характеризується 
розладом синтезу і хімічного складу циркулюючої жовчі в гепатобіліарній системі в результаті 
порушення холестеринового або білірубінового обмінів, порушення моторики жовчного 
міхура (ЖМ) внаслідок чого формуються камені (конкременти) в жовчних протоках і 
жовчному міхурі. Існує гіпотеза про те, що випорожнення ЖМ є зумовлюючим чинником для 
утворення біліарного сладжу, який передує утворенню камінців. Порушену моторику ЖМ у 
більшості хворих з ЖКХ можна скорегувати за допомогою прокінетичних препаратів. 
Прокінетики – лікарські препарати стимулятори моторики шлунково-кишкового тракту. Згідно 
Державного формуляру лікарських засобів 2014 року (шостий випуск) в Україні зареєстровані 
прокінетики таких фармакотерапевтичних груп: метоклопрамід (A03FA01), домперидон 
(А03FА03), ітоприду гідрохлорид (А03FA), мосаприд (А03FA). Аналіз Державного формуляру 
лікарських засобів показав, що загальна кількість лікарських препаратів представлених на 
фармацевтичному ринку України становить 37 найменувань. Із них тільки 11 (29,72 %) 
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виробляються українськими заводами-виробниками, а інші 26 (70,28 %) іноземними 
виробниками. 

Висновки. Проведені маркетингові дослідження становлять економічну складову 
медикаментозної терапії. Отримані результати досліджень дають важливу інформацію для 
оптимізації лікувального процесу. На основі даних експертів розробляються шляхи 
оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих, у тому числі й формування формулярів 
лікарських засобів лікувальних закладів. 

В межах означених завдань досліджень щодо оптимізації фармацевтичного 
забезпечення у лікуванні хворих з ЖКХ, холелітіазом у відповідності до Концепції Державної 
цільової програми орієнтованої на імпортозамінні лікарські засоби слід враховувати те, що 
під загрозу ставиться залежність охорони здоров’я від імпорту фармацевтичної продукції. 

Отже, для рішення конкретних проблем націлених на зниження соціальної напруги, 
відносно забезпечення населення України якісними, безпечними, ефективними й доступними 
за ціною лікарськими засобами залежить від цілої низки комплексних заходів ефективного й 
прискореного розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів. 

 
 

УДК 617.713-002-001.11-071/-074-085:615.835-78 
РОЗРОБКА ТА ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ 

ТРАВМАТИЧНИХ КЕРАТИТІВ 
Острікова Т.О. 

ДЗ «Дорожня клінічна лікарня на ст. Дніпропетровськ ДП« Придніпровська залізниця» 
 
Ключові слова: здоров’я людини, травматичний кератит. 

Вступ. За сучасних умов різко зростає актуальність досліджень по визначенню впливу 
на людський організм різноманітних чинників соціального, екологічного, психологічного 
характеру тощо. Переважна кількість досліджень стану громадського здоров’я присв’ячена  
вивченню впливу окремих чинників на показники здоров’я. Автори досліджень вказують на 
складність і багатоплановість цієї проблеми, підкреслюють про необхідність проведення 
спеціальних поглиблених досліджень по вивченню та оцінки поєднаного впливу чинників на 
здоров’я людності. Відрізняючись між собою за експозицією, інтенсивністю, характером 
впливу на здоров’я людини різноманітні чинники взаємодіють не лише з людським 
організмом, а й між собою, підсилюючи, а то й зовсім змінюючи вплив того чи іншого чинника 
і тим самим викликають з боку здоров’я найрізноманітніші реакції. Одним з наслідків 
поєднаного впливу деяких чинників є пошкодження органу зору, яке сьогодні виступає однією 
з найголовніших причин сліпоти та втрати ока як органу. 

Мета дослідження. Розробка методичних підходів до створення системи моніторингу 
населення на травматичний кератит промислового міста. 

Основна частина. Функціонування моніторингу можливе за умови оцінки стану 
населення з травматичним кератитом, що в свою чергу залежить від чіткого визначення 
вимог до території спостереження (тест-полігон), об’єкту спостереження (тест-система), а 
також критеріїв стану здоров’я населення, що використовують для аналізу впливів у системі 
«довкілля – стан населення з травматичним кератитом». Тест – полігон визначали на 
підставі глибокого вивчення соціоекологічної ситуації всієї сукупності ретроспективної 
інформації, оцінки ступеню та характеру впливу забруднення навколишнього середовища та 
соціального рівня на здоров’я людини. Тест – об’єктом при проведенні медичного 
моніторингу будо населення з травматичним кератитом, що проживає на території тест – 
полігону. Набір показників здоров’я  пацієнтів з травматичним кератитом обрано такий, який 
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дає можливість встановлювати, запобігати, усувати або зменшувати чинники та умови  
впливу соціоекологічного середовища проживання на травматичний кератит, а також 
керувати цими процесами. При цьому важливим є здійснення системного аналізу в 
багатокомпонентній системі «довкілля – стан населення з травматичним кератитом». Обрані 
нами основні критерії для тест – об’єктів відповідають: 

1. достатньості у кількісному відношенні для отримання репрезентативних даних; 
враховуючи, що основна міська частина хворих з травмою ока лікується в міському 
офтальмологічному центрі, дослідження проблем травматизму ока проводили на базі даного 
центру (метод основного масиву);  

2. обліку стратифікації населення за місцем проживання (8 районів міста), віком 
(дорослі, діти), статтю, соціальним положенням, характером та ступенем тяжкості травми, 
причинами травми та іншими ознаками;  

3. добору групи ризику, тобто найбільш чутливих пацієнтів з травматичним кератитом 
до соціоекологічного впливу специфічного для території полігону комплексу чинників 
довкілля. 

Важливим методологічним завданням при виборі критеріїв оцінки стану здоров’я 
пацієнтів з травматичним кератитом є розробка вимог до показників, яка вважається одним зі 
складних методологічних питань у створенні моніторингу. Оскільки в реальних 
соціоекологічних системах умови довкілля завжди мінливі, то мова йде не взагалі про будь-
які зміни в органу зору під впливом соціоекологічних факторів довкілля, а про зсуви реакцій 
за межі нормальних фізіологічних проявів. Спираючись на матеріали досліджень деяких 
авторів та власних розробок, вважаємо, що обсяг вимог, яким повинні відповідати критерії 
оцінки стану населення з травматичним кератитом повинні бути наступні:  

1. вірогідно відбивати певні відповіді організму  пацієнтів з травматичним кератитом 
на різноманітні  види соціоекологічного впливу;  

2. бути кількісними для надання наступної математико- статистичної обробки з 
прогнозною оцінкою;  

3. бути чутливими;  
4. забезпечувати однозначність тлумачення;  
5. мати порівняність із результатами інших територій;  
6. бути економічними за витратами праці, часу та коштів;  
7. бути зручними для економічного аналізу. Комплекс показників стану  пацієнтів з 

травматичним кератитом носить мінімально достатній характер і може розширюватися при 
зміні завдань дослідження.  

Створена система моніторингу змінює технологію здобуття та обробки медико-
соціоекологічної інформації, знімає протиріччя між своєчасністю та вірогідністю інформації, 
збільшує технологічні ресурси її обробки. Система містить понад 50 показників стану 
здоров’я пацієнтів з травматичним кератитом і включає дві різні за суттю бази даних: база 
даних цільових показників - характеристик здоров’я хворих з травматичним кератитом і базу 
даних чинників, що детермінують здоров’я за ознаками «антропоморфізму» і 
«соціоморфізму». 

Висновки. Система моніторингу, що містить перелічені інформаційні та дослідницькі 
модулі, робить можливим пошук подальшої залежності травматичного кератиту від  
соціоекологічного фону, виникнення та поширення населення з травматичним кератитом в 
різних соціоекологічних районах промислового міста. Впровадження моніторингу дозволить 
на підставі баз даних виявити  неблагоприємні чинники, що впливають на травматичний 
кератит. 
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УДК 616.12-073.7 
ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕРДЕЧНЫХ ТОНОВ В ПРАКТИКЕ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Попов С.В., Бокова С.И. 
Сумский государственный университет 

 
Ключевые слова: информационные технологии. 

Оценка сердечных тонов, наличия шумов и иных звуковых феноменов является 
обязательной частью клинического обследования пациента. Ценность получаемых данных 
вариабельна, определяется рядом субъективных факторов. Имеющиеся инструментальные 
методы диагностики могут предоставить более полную картину состояния сердечно – 
сосудистой системы, однако они не назначаются рутинно. Выходом может быть 
использование электронных фонендоскопов, однако их доступность может быть ограничена 
ценой. В то же время значительная часть врачей использует смартфоны, качество и 
возможности компонентов которых постоянно возрастает, а для одного из ведущих 
производителей созданы программы по записи сердечных тонов.  

Целью исследования было изучение возможности оценки сердечных тонов и 
звуковых феноменов с использованием смартфона для записи данных, последующего 
анализа в аудиоредакторе на компьютере.  

Была проведена запись сердечных тонов у 43 детей в возрасте от 7 до 12 лет, при 
поликлиническом приеме у которых выслушивались шумы в области сердца. Этим же детям 
проводилась допплерэхокардиография для верификации диагноза. Аудиотрек записи 
сердечных тонов переносился в компьютер, где анализировался в аудиоредакторе. 
Предварительно проводилась объемная работа по обработке звука с удалением фоновых 
шумов.  

Полученные данные позволили улучшить представление о связи шумов с тонами, их 
протяженности относительно систолы-диастолы, что улучшило качество диагностики. В 
тоже время затраты времени на одного больного значительно выросли, как и необходимость 
специальных знаний, что требует продолжения работы в том числе с целью автоматизации 
анализа аудиотрека. 

 
 

УДК 616-036.8:519.246 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВАРИАНТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЫБОРОК 

Попов С.В. 
Сумский государственный университет 

 
Ключевые слова: когнитивные технологии, биостатистика. 

Современные требования к деятельности врача включают его постоянную работу по 
возобновлению, совершенствованию и приобретению новых знаний в своей 
профессиональной области. В то же время совершенствуется представление полученных 
данных в сообщениях результатов научных работ, что требует определенного уровня 
знаний статистики, понимания сути описываемых процессов обработки и их результатов. 
Ряд нормативных документов с протоколами диагностики и лечения содержат информацию, 
требующие понимания основ нормального распределения и вытекающих из этого 
заключений о состоянии здоровья. Кроме того, результаты собственной работы врача 
должны подвергаться постоянному анализу, для достоверности которого необходимо 
использование стандартных расчетов. В ряде стран выполнение по сути полноценной 
научной работы является непременным атрибутом до- и последипломной подготовки. 
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Целью работы было улучшение качества знаний студентов и врачей интернов в 
биостатистике на основе графического отображения вариантов распределения случайных 
выборок в режиме реального времени, а на основе этого более глубокого понимания 
методических аспектов разделения нормы и патологии.  

В ходе практических занятий малым группам студентов или врачей – интернов в 
числе 2-3 человек предлагалось проведение работы, направленной на изучение параметров 
физического развития в группе детей одинакового возраста. Количество детей в группах 
варьировалось в 20, 40, 80 пациентов для получения разных показателей величины 
стандартного отклонения. В разработанную программу на основе электронных таблиц 
вводились полученные данные, после чего в ней формировались числовые данные средних 
значений и стандартного отклонения. Одновременно рассчитывалось распределение 
выборки по сигмальным отклонениям и его графическая визуализация. На примере разных 
групп с различным количеством данным обсуждались особенности изменения стандартного 
отклонения, возможности отнесения отдельных показателей к категориям «норма» или 
«патология». Проводилась оценка различий между показателями отдельных групп с 
использованием полученных графиков распределения сигмальных отклонений и наложения 
их в зависимости от величин средних значений и стандартного отклонения. Последним 
этапом было формирование в малых группах выводов относительно правильности 
распределения, достоверности полученных результатов, границ нормы и патологии по 
полученным результатам. На уровне макрогруппы формировалось заключение о различиях 
в результатах, их достоверности, мероприятий по ее повышению. 

В результате проводимых исследований, фактически малых научных работ у 
студентов совершенствовались знания биостатистики, навыки ее использования в оценке 
показателей. Отмечен значительно более высокий уровень понимания и последующего 
использования нормативных данных, представленных протоколах диагностики и лечения в 
виде графического отображения сигмальных отклонений, в частности приказа № 149  
МЗ Украины. Студенты и врачи – интерны отрабатывали методологию выполнения научной 
работы, что может быть основанием для совершенствования своих знаний и последующего 
выполнения более сложных методов статистического анализа в своей врачебной 
деятельности. 

 
 

УДК 617.7 
ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОГО 
ХИРУРГИИ 

Рубан А.Н., Зольникова А.Ю. 
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика 
 
Ключевые слова: витректомия, функциональный результат, анатомический результат, 

качество жизни, пролиферативная диабетическая ретинопатия. 

Витреоретинальное вмешательство (витректомия) является на сегодняшний день 
«золотым» стандартом в хирургическом лечении тяжелых осложнений пролиферативной 
диабетической ретинопатии таких как: гемофтальм, тракционная отслойка сетчатки.  

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что до сих пор при оценке 
результатов витреоретинальных операций чаще всего используется незначительное число 
критериев, таких как: изменение остроты зрения (т.н. «функциональный результат»), а так 
же стабилизация процесса фиброваскулярной пролиферации и положение сетчатки  
(т.н. «анатомический результат»). На наш взгляд, для полноценной оценки результатов 
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витреоретинальных операций у больных с сахарным диабетом указанных выше критериев 
явно недостаточно, так как они не способны отразить качество зрительных функций 
применительно к условиям и характеру их жизнедеятельности а так же качество их жизни. 

Цель работы: изучить влияние витреоретинальной хирургии в отдаленные сроки на 
качество жизни (КЖ) пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией (ПДР). 

Материалы и методы. Для оценки эффективности витреоретинальной хирургии 
проведена дистанционная (телеопрос) оценка КЖ у 75 пациентов с ПДР до и после 
операции с помощью модифицированного специализированного международного опросника 
«Visual Functioning Questionnaire – 25, version 2000» (VFQ-25). Опросник состоит из  
25 вопросов, которые сгруппированы в 9 шкал: общее состояние здоровья (GH); социальное 
функционирование (SF); боль или дискомфорт в области оперированного глаза (OP); общее 
зрение (GV); зрительное функционирование вблизи (NA); зрительное функционирование 
вдали (DA); ролевые трудности (RD); цветовое зрение (CV); периферическое зрение (PV).  

Результаты. Анализ результатов исследования с применением критерия Вилкоксона 
для парных выборок (Wilcoxon signed rank test) свидетельствует о достоверном улучшении 
качества жизни по 7 шкалам опросника VFQ-25 у пациентов после операции. Наличии 
достоверной разницы по большинству шкал КЖ связано с улучшением зрительных функций 
оперированного глаза. Различия до и после операции отсутствовали только по шкалам 
«общее состояние здоровья» (р=0,08) и «боль и дискомфорт в области оперированного 
глаза» (р=0,06). Отсутствие различий по шкале «общее состояние здоровья», обусловлено 
отсутствием значительной динамики сопутствующей патологией до и после 
офтальмологической операции. Отсутствие различий по шкале «боль и дискомфорт в 
области оперированного глаза» связано с тем, что исследование проводили в отдаленные 
сроки после операции (>3 мес), когда выраженность болевого послеоперационного 
синдрома нивелируется.  

Выводы. Проведение дистанционного мониторинга качества жизни больных с ПДР 
является важным критерием в оценке эффективности проведенного хирургического 
лечения, позволяет точнее судить о состоянии больного при длительном диспансерном 
наблюдении. 

 
 

УДК 005.94 + 004.9 
ТЕЛЕМЕДИЦИНА – ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОЛОГИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 
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Ключевые слова: телемедицина, онтологии, базы знаний, информационные массивы, 

электронная консультационная  площадка, телекоммуникационная сеть, медицинские 
услуги. 

Введение. Уровень обеспечения медицинского обслуживания широких слоев 
населения является одной из категорий, влияющих на развитие информационного 
общества. Одним из факторов влияния на качество этого обслуживания, и, тем самым на 
состояние здоровья населения является уровень обеспечения информированности каждого 
члена общества в области развития современных медицинских технологий. 
Информированность граждан в области сохранения и укрепления их здоровья возможно на 
основе предоставление широкого спектра электронного информационно-консультационного 
сервиса, качество которого во многом зависит от корректности и семантической полноты 

149 



используемых информационных массивов. Поэтому одним из технологических направлений 
становления и развития медицинского информационно-консультационного обслуживания 
населения является создание соответствующей развитой информационной базы знаний, 
которая должна иметь интеллектуальные средства доступа и предоставлять 
информационные услуги по широкому спектру медицинских вопросов на базе 
онтологического моделирования информационных процессов реализуемых в медицинской 
практике.  

Цель работы: описание возможности применения онтологий для предоставления 
медицинских консультационных услуг. 

Результаты и их обсуждение. Онтологию будем рассматривать как активную 
систему знаний, включающую в себя множество логически связанных классов объектов, над 
которыми задан набор формальных аксиом, ограничивающих интерпретацию и совместное 
употребление этих терминов.  

Пассивно медицинские знания широко представлены в виде информационных 
описаний, изложенных в книгах. Преобразование пассивных знаний в активную систему 
возможно на основе отображения этих описаний в определенные терминополя, где 
конкретные понятия становятся концептами, описанной в книге предметной области. 
Указанные концепты составляют определенные утверждения, которые определяют 
конкретные действия и результаты этих действий. Сами утверждения строятся на основе 
использования семантики концептов и тех отношений, которые эти концепты связывают 
определенным смыслом. 

Все утверждения, которые могут быть сформированы из концептов, определяющих 
семантику тематического содержания монографии, и, создающих определенные классы-
категории, представляют собой определенные тавтологии. Именно на основе выделенных 
тавтологий и создается определенное нами множество онтологий, все элементы которой 
имеют свойство - быть элементом определенной онтологии.  

На основе тавтологий, как представителей классов, создаваемых концептами 
онтологий операционной среды электронной консультационной  площадки (ЭКП), может 
быть создана система классификации. Система классификации, как основа онтологии, 
должна представлять определенную иерархию, каждый из элементов которой, в свою 
очередь, имеет внутреннюю структуру (элементы внутренней структуры и их связи) и 
взаимодействует с внешней средой. Если перевести это на язык классификаций, то 
внутренняя структура - это группа объектов классификации, связи внутренней структуры - 
это взаимное соотношение групп объектов классификации, а взаимодействие с внешней 
средой – это взаимосвязи между классификационными группами различных концептов. В 
дальнейшем такие группы будем называть классификаторами. Выделим следующих два 
аспекта взаимосвязи групп–классификаторов: 

• структурный - вхождение объектов классификации в операционную среду ЭКП на 
основе бинарных отношений и свойств; 

• лексико–семантический - формирование определенных множеств утверждений - 
высказываний, которые являются тавтологиями относительно проблем, решаемых в 
операционной среде ЭКП. 

Практически задача создания системы классификации информационных процессов в 
среде ЭКП сводится к сочетанию создаваемых тематических классификаторов на 
структурном и лексико–семантическом уровнях: 

1) при взаимодействии с однородными классификациями зачастую просто исходная 
классификация ЭКП расширяется: 

- добавляются новые утверждения в виде тавтологий в существующие классы и 
подклассы и т.д.; 

- добавляются новые классы, подклассы и т.д., также в виде групп тавтологий; 
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2) при взаимодействии с разнородными классификаторами, основанных на других 
тематиках, необходимо рассматривать каждый отдельный элемент классификаций. 

Выводы. Классификаторы представляют собой определенные упорядоченные 
множества тавтологий, на основе которых могут быть созданы таксономии операционной 
среды ЭКП. 

Для создания операционной среды онтологической консультационной площадки 
необходимо осуществить интеграцию сформированных на основе классификаторов 
онтологических моделей составляющих процессов. Полученное множество онтологий, 
определяется как единая онтологическая модель описания информационных процессов 
взаимодействия при решении задач консультирования. 

 
 

УДК 617.52:681.3 
МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ 
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Національний технічний університет України «КПІ» 

 
Ключові слова: щелепно-лицева хірургія, телерентгенографія, краніометричні 

показники, антропометричні орієнтири, інформаційна система, програмне забезпечення. 

Сучасний рівень щелепно-лицевої допомоги передбачає досить складні форми 
патогенетичної діагностики, без яких ні раннє попередження аномалій і деформацій, ні їх 
подальше апаратне або реконструктивне лікування не можуть бути виконані. Дуже важливим 
методом такої діагностики у щелепно-лицевої хірургії є цефалометричні дослідження, що 
базуються на методі телерентгенографії. 

Перевагу телерентгенографії обумовлено тим, що вона дає можливість більш-менш 
предметно ставити діагноз та прогнозувати результати лікування щелепно-лицевих аномалій 
та деформацій. У цьому плані важливим діагностичним критерієм є дані про анатомічні 
норми будови лицевого скелета і черепа в цілому. На підставі антропометричних вимірювань 
такими фахівцями, як A. M. Schwarz, W. B. Downs, Ch. H. Tweed, A. А. Ель-Нофелі, виявлені 
певні взаємозв’язки і взаємозалежності форми, величини і взаєморозташування окремих 
елементів мозкового і лицевого скелета, встановлені також середні їх значення і так звані 
індекси. І хоча ці індекси і величини є середніми, вони певною мірою дають уявлення про те, 
наскільки та чи інша анатомічна ділянка досягає або перевищує норму. Без цих уявлень, 
незважаючи на всю відносність норми, не можна визначено ставити діагноз та прогнозувати 
результати лікування. 

На підставі сучасних краніометричних досліджень з вікової та індивідуальної 
мінливості черепа, була розроблена інформаційна система, головне призначення якої 
встановлення норми або виявлення патології пацієнта. Це дає змогу лікарю проводити 
досить складні діагностичні роботи у щелепно-лицевій області, а саме проводити 
реконструкцію обличчя пацієнта. 

Мета: встановлення морфометричних характеристик нормальних та деформованих 
лицевих та мозкових черепів. 

Об’єкт дослідження: антропометричні характеристики лицевих та мозкових черепів. 
Предмет дослідження: лінійні та кутові краніометричні показники нормальних 

черепів та черепів з вродженою або набутою деформацією. 
Методи дослідження: рентгено- та краніометричні – для встановлення 

краніометричних характеристик, математичні – для статичної обробки одержаних 
результатів.  
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У даній інформаційній системі були використані антропометричні орієнтири за 
методом Шварца. Краніометричні дослідження полягають у вимірюванні довжини передньої 
частини основи черепа, визначенні розташування на черепі скронево-нижньощелепного 
суглоба, лицьового кута та кута інклінації.  

Створена медична система розраховує всі необхідні краніометричні показники на 
телерентгенограмі, виявляє норму або патологію, дає можливість слідкувати за динамікою 
росту кісток черепа та зберігати у базу даних всю необхідну інформацію діагностики 
пацієнта. Кінцевий результат роботи інформаційної системи приведений на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Інформація діагностики пацієнта 
 
Можливості програмного забезпечення включають в себе: створення нового профілю 

пацієнта, перегляд списку існуючих профілів, систему пошуку профілів, видалення профілю, 
загрузку телерентгенограми пацієнта, система підказок для введення точок, розрахунок 
краніометричних показників, встановлення діагнозу, можливість зберегти отриманий 
результат, можливість мати доступ до попередніх результатів пацієнта.  

В основу медичної системи покладені сучасні краніологічні дослідження. Програмне 
забезпечення з великою точністю розраховує лінійні та кутові краніометричні показники та 
зберігає отримані результати діагностики. Система реалізована за допомогою середовища 
програмування Visual Studio 2010 та бази даних типу Access, що робить його зручним для 
модифікацій та подальшого удосконалення. Розроблена інформаційна система проста  у 
використанні і не  є вимогливим до апаратних засобів. Також у проекті передбачена 
складова частина –  медична картка з можливістю подальшого друку та зберігання даних.  

Раннє лікування аномалії, деформації, дефекту забезпечує такі переваги: усунення 
самої деформації і поліпшення форми обличчя, належні умови для правильного подальшого 
росту і функціонування задіяних структур, запобігання вторинним деформаціям щелеп і 
прилеглих до лицевого черепа кісток, поліпшення стану: прикусу, зубів, дихання, загального 
розвитку пацієнта, усунення психологічних проблем хворого, його родини і т.д. Тому дана 
медична інформаційна система буде  корисна для працівників хірургічної стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії. 
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«Медичний Освітній Центр» (MEC). 

Однією з характерних особливостей медицини XXI століття є активне використання 
сучасних досягнень комп’ютерних технологій для розробки нових, більш ефективних, методів 
діагностики та лікування. Сьогодні неможливо уявити собі роботу лікаря без широкого 
використання новітнього діагностичного та лікувального обладнання. Саме тому в даний час 
актуальною стає розробка концепції навчальних центрів при вищих медичних навчальних 
закладах, основними завданням яких стане аналіз і концентрація ідей щодо розробки та 
впровадження інноваційних педагогічних технологій в процес навчання, а також включення й 
адаптація сучасних розробок на базі інформаційних технологій в медичній галузі  до потреб 
навчального процесу (розробка навчально-методичного супроводження), підготовка та 
перепідготовка викладачів.  

Таким центром в Запорізькому державному медичному університеті може стати 
«Медичний Освітній Центр» (MEC), який створено в рамках Проекту № 530519-Tempus-1-
2012-1-UK-TEMPUS-JPCR «Створення Міжрегіональної  Мережі Національних Центрів 
Медичної освіти, головним напрямом яких є впровадження проблемно-орієнтованого 
навчання з використанням віртуальних пацієнтів».  

Цілі і завдання ЦЕНТРУ в рамках проекту: 
1. Створення і розвиток високоякісної системи медичної освіти шляхом проведення 

наукових досліджень у галузі освіти, впровадження нових освітніх технологій, методів 
навчання і оцінки результатів навчання. 

2. Розробка інноваційних педагогічних методів навчання (проблемно-орієнтоване 
навчання, віртуальні пацієнти і т.д.), включаючи безперервну медичну освіту на засадах 
інформаційно-комунікативних технологій для формування професійної компетентності 
студентів та інших зацікавлених осіб відповідно стандартам медичної освіти; 

3. Підвищення педагогічної кваліфікації та інноваційної компетентності професорсько-
викладацькому складу шляхом: 

− організації і проведення навчальних семінарів, тренінгів, конференцій, майстер-
класів з питань медичної освіти, нових методів викладання і оцінки, у тому числі із 
запрошенням зарубіжних фахівців; 

− надання інформаційної, методичної, консультативної і організаційної допомоги 
професорсько-викладацькому складу кафедр; 

Виходячи з цілей, однією з основних задач ЦЕНТРУ на сьогодні є адаптація 
навчальних планів, адаптація кейсів та організація навчання студентів в контексті 
проблемно-орієнтованого навчання. Наступним завданням є розробка віртуальних пацієнтів 
на базі інформаційних технологій, використання яких дозволить своєчасно (вже на 1-2 курсі) 
формувати клінічне мислення. Оскільки методи проблемно-орієнтованого навчання 
орієнтовані на використання інформаційних технологій, в рамках проекту було придбане 
обладнання для Центру та PBL – класів, а саме: інтерактивні сенсорні дошки, які 
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використовуються викладачем для активізації дискусій з проблем, що вивчаються та система 
голосування. Наявність такого обладнання ставить перед Центром наступне завдання – 
розробка нових методик його застосування в напрямку проблемно-орієнтованого навчання. 
Треба зазначити, що проблемно-орієнтоване навчання має свою історію, яка бере початок з 
60-х років XX століття. Проблемне навчання являє собою систему прийомів, які формують 
цілеспрямовані дії викладача по включенню механізмів мислення та поведінки студентів 
шляхом створення проблемних ситуацій. Саме тому важливою є своєчасна підготовка 
викладачів до роботи за системою PBL – це ще одне завдання ЦЕНТРУ. 

Проект стартував у жовтні 2012 року та закінчується у жовтні 2015 року. Успішне 
закінчення проекту дає старт для широкого впровадження ідей проблемно-орієнтованого 
навчання у вищій медичній освіті, та, зокрема у ЗДМУ. Робота професорсько-викладацького 
складу в рамках проекту дозволить накопичити важливий досвід щодо розробки, адаптації та 
впровадження нових підходів у навчання,  використання якого треба буде поширювати  та 
вдосконалювати. Таким чином, ЦЕНТР після закінчення проекту може стати навчальним 
ЦЕНТРОМ інноваційних технологій навчання з виконанням функцій по концентрації, 
адаптації та впровадженню нових підходів до навчання, включаючи підготовку викладачем. 
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Останні десятиліття у галузі медичної освіти все більшого розповсюдження набуває 
методика проблемно-орієнтованого навчання, основною метою якої є не вирішення 
безпосередньо самої проблеми, а визначення самими студентами питань для вивчення, 
пошук необхідної інформації, дискусія та відстоювання своїх точок зору. Студенти, які 
отримали проблему в якості завдання, не тільки усвідомлюють та розуміють для чого вони 
проводять пошук інформації, але й, що важливіше, вчаться застосовувати зібрану 
інформацію в контексті конкретної клінічної ситуації.  

З огляду на те, що проблемно-орієнтоване навчання є одним з перспективних 
напрямків розвитку медичної освіти, у Запорізькому державному медичному університеті в 
рамках реалізації проекту № 530519-Tempus-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR «Створення 
Міжрегіональної Мережі Національних Центрів Медичної освіти, головним напрямом яких є 
впровадження проблемно-орієнтованого навчання з використанням віртуальних пацієнтів» 
здійснюється імплементація вищезазначеної методики в учбовий процес студентів 
медичного факультету. Для цього був модернізований робочий навчальний план для 
студентів 2 та 3 курсів медичного факультету, а також переглянутий розклад занять для  
2 курсу та 1 семестру 3 курсу навчання для цих студентів. 

Було встановлено таку структуру занять на протязі тижня: 6 годин безпосередньо 
проблемно-орієнтованого навчання (заняття з викладачем-тьютором), 3 години лекцій та  
1 година практичних занять з тематики проблеми, що розглядається, однак основний час 
відведено для самостійної роботи студентів протягом тижня.  

Серед особливостей робочого навчального плану з інтегрованим проблемно-
орієнтованим навчанням необхідно відзначити скориговане загальне навантаження на 
студентів 2 та 3 років навчання, перерозподілення деяких базових та соціальних дисциплін 
між семестрами 2 та 3 років навчання, корекцію навантаження на студентів з окремих 
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дисциплін, з урахуванням того, що значна частина матеріалу з даних дисциплін буде 
розглядатися в рамках проблемно-орієнтованого навчання. Зокрема, в першому семестрі 
другого навчального року було скорочено загальну тривалість деяких практичних занять 
(загалом на 90 годин), а курс за вибором і практику по догляду за хворими (загальним 
обсягом 240 годин) перенесено в рамки проблемно-орієнтованого навчання. У другому 
семестрі другого навчального року скорочено загальну тривалість деяких практичних занять 
(в цілому на 40 годин), а в третьому році навчання практичні заняття з деяких предметів були 
скорочені в цілому на 80 годин, крім того, в повному обсязі в рамках проблемно-
орієнтованого навчання розглядається курс за вибором (60 годин) та сестринська практика 
(120 годин). 

Таким чином, завдяки модифікації та модернізації навчального плану студентів 
медичного факультету 2 та 3 курсів, вдалося інтегрувати проблемно-орієнтоване навчання в 
загальноприйняту структуру учбової програми без істотного збільшення навантаження на 
студентів з одного боку, та зі збереженням звичної структури занять з іншого, що дасть змогу 
студентам, виконавши основну програму, присвятити достатню кількість часу вирішенню 
завдань проблемно-орієнтованого навчання. 
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Проблемно-орієнтоване навчання, як самостійна форма медичної освіти, 
поширюється у провідних медичних університетах світу протягом останніх 50 років. 
Розпочавшись, як експеримент, в університетах Мак-Мастера (Канада) та Ньюкасла 
(Австралія) у 60-х роках минулого сторіччя, методика швидко розповсюдилась країнами 
Європи та Америки, і на сьогоднішній день, згідно з даними деяких дослідників, до 80% всіх 
медичних шкіл та університетів США, Канади, Австралії та Великобританії використовують 
проблемно-орієнтоване навчання для підготовки своїх студентів. Ця методологія має цілу 
низку відмінностей від традиційного навчання, найважливішими серед яких є переміщення 
акцентів зі звичного, простого сприйняття інформації студентами від викладача на 
самоконтроль, саморегуляцію, самоврядування та розвиток власної активності студентів, 
коли вони самостійно ініціюють та впорядковують процес навчання. Ключовими моментами 
при цьому є розуміння студентами поставленої проблеми, планування своєї роботи, 
самостійний пошук необхідної інформації, виконання запланованих дій, контроль виконання 
та оцінка отриманого результату. Таким чином, студенти не тільки самостійно планують 
навчальний процес, але й здійснюють та контролюють його.  

Структурною основою проблемно-орієнтованого навчання в ЗДМУ на сьогоднішній 
день є кейс. Кейс – це конкретна клінічна ситуація, опис у певній послідовності подій, що 
мали місце в дійсності, або, з великою вірогідністю, могли б мати місце, яка послідовно 
викладена на паперових носіях. Основними етапами технології навчання, що базується на 
кейсі, є: 1. Початок кейсу – студенти поступово, окремими блоками, отримують від викладача 
(тьютора) інформацію щодо скарг, анамнезу, супутньої інформації про стан хворого, даних 
фізікального, інструментального та лабораторного обстеження хворого. 2. Дискусія, 
мозковий штурм, визначення питань, гіпотез, планування діяльності. Після отримання 
кожного блоку інформації студенти розпочинають дискусію між собою (це важливий момент – 
дискусія проводиться не між студентами та викладачем, а всередині групи студентів, тоді як 
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викладач-тьютор виконує роль спостерігача, який мотивує студентів та інколи направляє 
дискусію у випадку, коли вона непродуктивна). Основними завданнями дискусії є: виділити в 
отриманому блоці інформації ті ключові моменти, які дозволяють запідозрити ураження тієї 
чи іншої системи, а також містять важливу інформацію про пацієнта; скласти список питань 
для самостійного вивчення на підставі тих понять, термінів, даних, які студентам невідомі; 
скласти список робочих гіпотез стосовно даного пацієнта. При цьому необхідно зауважити, 
що для студентів 2 курсу, які навчаються за даною методикою, проблемно-орієнтоване 
навчання слугує не для отримання клінічних знань, а, головним чином, для вивчення базових 
дисциплін (анатомія, патологічна анатомія, фізіологія, патологічна фізіологія, гістологія, 
біохімія, фармакологія, та інші), але дисциплін не самих по собі, а в контексті конкретної 
клінічної ситуації. 3. Самостійна підготовка. 4. Додаткова інформація щодо хворого, повторна 
дискусія, аналіз інформації, визначення варіантів можливих рішень, накопичення та 
узагальнення досвіду. 5. Підведення підсумків кейсу, аналіз внеску кожного зі студентів у 
вирішення проблеми, планування наступного кейсу. 

Значну роль в успішному виконані завдань проблемно-орієнтованого навчання, 
формуванні у студентів вищезазначених якостей відіграє викладач-тьютор. Особливостями 
роботи тьютора при розгляді кейсу є мистецтво залучити до дискусії всіх студентів, створити 
таку робочу атмосферу, в якій кожен студент мав би можливість донести до інших свою 
думку, висловити гіпотези, навіть помилкові, що в подальшому обговорюються всією групою. 
Таким чином, тьютор виступає не джерелом інформації для студентів, а координатором та 
натхненником пізнавальної активності студентів. Звичайно, такі якості тьютора набуваються 
з досвідом роботи в малих групах студентів в проблемно-орієнтованому середовищі. 

Вирішення проблем, сформульованих при вивченні кейсу, передбачає, звичайно, 
окрім самостійної роботи студентів, читання тематичних лекцій та проведення практичних 
занять зі студентами викладачів-клініцистів. Втім, структура як лекцій, так і практичних 
занять на базі клінічних кафедр, дещо відрізняється від звичної нам класичної структури. 
Частина кожної лекції присвячена викладенню необхідних базових, або клінічних знань, 
частина відводиться під дискусію між лектором, як експертом в даному клінічному питанні, та 
студентами. Практичне заняття також орієнтоване не на перевірку знань студентів, а на те, 
щоб продемонструвати їм необхідні клінічні навички, які студенти могли би потім 
вдосконалити, наприклад, під час самостійної роботи з манекенами, або при роботі у групі 
між собою. 

Таким чином, постановка проблеми в рамках кейсу сприяє розвитку у студентів 
свідомого, мотиваційного підходу до учбового процесу. При цьому проблемно-орієнтоване 
навчання формує у студентів навички самоорганізації, самостійності у пошуку та засвоєнні 
інформації, підвищує рівень свідомого відношення до професійних знань, що отримуються, 
розвиває комунікативні та особистісні якості майбутнього лікаря, що в кінцевому результаті 
підвищує конкурентоспроможність випускника на ринку праці. 
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Тьютор – це викладач в системі проблемно-орієнтованного навчання. Традиційно 
роль тьютора в невеликій групі студентів зводиться до ролі інструктора або лідера. Його 
завданням є активізація роботи групи студентів, направлення їх дискусії в необхідне русло. 
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Ключова відмінність тьютора від традиційного викладача в тому, що тьютор повинен не 
передавати знання, а уважно спостерігати за дискусією студентів, активізувати «мовчазних» 
студентів, привчити їх не боятися висловлювати свої думки, аргументовано відстоювати їх, а 
лідерів в студентській групі привчити прислухатися до чужої думки. Тобто завдання тьютора 
навчити студентів працювати в команді, допомогти їм розвити клінічне мислення. Тьютор  
повинен бути орієнтованим на студентів, допомагати їм проявити себе. 

Безперечно, такі навички є новими для викладачів, вони повинні розвиватися та 
вдосконалюватися. Початковим етапом розвитку навичок тьютора є тренінг, в подальшому ж 
вони вдосконалюються безпосередньо під час занять проблемно-орієнтованого навчання. 
На базі Запорізького державного медичного університету було проведено декілька тренінгів 
для викладачів: перший - наприкінці травня 2014 року, другий - в жовтні 2014 року. В 
першому тренінгу приймали участь 3 нових кандидата на роль тьютора та 4 тьютора, які 
були сертифіковані раніше за результатами тренінгу, проведеного в грудні 2013 року 
досвідченими викладачами з університету Святого Георга м. Лондон (Великобританія). 
Другий тренінг проведено за участю 3 кандидатів на роль тьюторів. Два майбутні тьютори 
були викладачами клінічних кафедр, два – з кафедр базових дисциплін, і два - з кафедр 
фармацевтичного факультету. Тренінги проводили за наступною схемою: спочатку майбутні 
тьютори отримували інформацію про проблемно-орієнтоване навчання, його принципи та 
відмінності від традиційного навчання, про особливості проведення занять, їх структуру, про 
труднощі, з якими вони можуть стикнутися. В той же день ми проводили тренінг з 
використанням одного з початкових кейсів при цьому в якості студентів виступали самі 
кандидати в тьютори, а один грав роль викладача. Ця частина тренінгу займала близько 
години, таким чином кожен з майбутніх тьюторів відчув себе в ролі викладача і студента. 
Друга частина тренінгу проводилася з групою з 8 студентів, з використанням того самого 
кейсу. Тренінг зі студентами проводився протягом 2 днів (перше та друге заняття), тьютори 
мінялися по черзі, з проміжком 20-40 хв., тьютор-тренер спостерігав за процесом і допомагав 
тьюторам керувати процесом. На перервах з кожним з тьюторів проводились бесіди, 
вказувались їх помилки та досягнення.  

Необхідно зазначити, що спочатку як викладачам, так і студентам, було важко 
переорієнтуватися на нову систему навчання. Викладачі спочатку намагалися направити 
студентів, підказати і весь час боролися з собою, щоб не домінувати в дискусії. Студенти 
спочатку весь час поглядали на викладача, чекаючи його схвалення або підказки. Але вже на 
другому занятті викладачі і студенти зрозуміли сенс цього навчання. Двоє з майбутніх 
тьюторів одразу відчули, як треба себе поводити на занятті з проблемно-орієнтованого 
навчання, іншим для цього знадобилось більше часу. Цей новий досвід сподобався як 
викладачам, так і студентам. В кінці першого дня тренінгу були обговорені перші враження 
кандидатів. Сама система їм дуже сподобалася, але вони відзначили, що важко привчити 
поводити себе не так, як на традиційних заняттях. Вони висловили думку, що така система 
навчання привчає студентів до клінічного мислення, до роботи в команді, до самопідготовки. 
Також при такому методі навчання студенти розуміють, що для лікування пацієнтів їм 
знадобляться знання базових дисциплін (біохімії, фізіології, анатомії, патофізіології тощо).  

Наприкінці тренінгу студенти мали нагоду висловити свою думку про проблемно-
орієнтоване навчання. Їм дуже сподобалась така система навчання, вони бачать її 
необхідність для розвитку клінічного мислення, також вони відмітили, що вчаться слухати 
один одного, вони з інтересом шукали інформацію дома самостійно. Один студент відмітив 
мінус: неможна лінуватися, треба вчитися самому.  

Таким чином, проблемно-орієнтоване навчання є необхідним в підготовці лікаря, тому 
що розвиває клінічне мислення, інтерес до самопідготовки та самовдосконалення, вміння 
працювати в команді. Тренінги тьюторів повинні проводитися в декілька етапів: на першому 
етапі кожен з них повинен відчути себе і студентом і тьютором, другий етап повинен 
проводитися зі студентами. Чим різноманітніший склад студентів, тим краще для тренінгу, 
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тому що викладач може спробувати себе з іншими студентами. Незважаючи на те, що сама 
система проблемно-орієнтованого навчання припускає, що тьютором може бути взагалі не 
медик за освітою, щоб виключити можливість підказки, на нашу думку тільки медик може 
помітити помилки студентів в розборі кейсу і запропонувати розібрати детальніше, щоб вони 
помітили самі свою помилку. Таким чином виключається можливість неправильного 
засвоєння матеріалу. 

 
 

УДК 378.147:378.011.3-051 
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ  ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ  

В РАМКАХ ПРОЕКТА «TEMPUS» 
Беленичев И.Ф., Моргунцова С.А., Бухтиярова Н.В. 

Запорожский государственный медицинский университет 
 

Ключевые слова: непрерывное образование, проект PBL. 

Идея непрерывного образования – «образования в течение всей жизни», принятая 
мировым сообществом (Болонский, Брюге-Копенгагенский процессы), стала одной из 
ведущих тенденций отечественной педагогики и, особенно, актуальна для медицинского 
образования. Качественная подготовка высококвалифицированных кадров для 
здравоохранения будет эффективной, если преподаватели медицинского вуза будут 
постоянно совершенствовать свое мастерство как в профессиональной (медицинской), так и 
в психолого - педагогической сфере. Итоговые документы проекта PBL и результат 
деятельности рабочей группы преподавателей ЗГМУ свидетельствуют об успешном 
выполнении поставленных задач. В ходе выполнения проекта Ректоратом и Методическим 
Советом ЗГМУ были разработаны квалификационные требования для преподавателей 
биологических, медико-биологических и клинических кафедр работающих в рамках проекта 
PBL усовершенствованы аттестационные механизмы педагогических кадров. Также 
внедрены современные инструменты по контролю качества преподавания на этих кафедрах, 
усовершенствованы рабочие программы. Проводится модернизация подготовки 
преподавателей кафедр работающих в рамках проекта, в процессе  которой интегрируется и 
внедряется европейский и отечественный опыт подготовки профессорско-
преподавательского состава в системе непрерывного проблемно-ориентированного 
образования, рефлексии и реализации его в ЗГМУ. С этой целью методическим советом 
ЗГМУ, учебной частью и кафедрами , участвующими в проекте PBL, разрабатываются новые 
психолого-педагогические и организационно-методические механизмы учебного процесса. 

 
 

УДК 378.147:61 
ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В МЕДИЦИНІ 

Фурик О.О., Онищенко Т.Є., Черковська О.С., Рябоконь О.В. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, принципи викладання, роль 

викладача та студента. 

У зв'язку з розвитком ринку праці, загального культурно - освітнього рівня населення 
землі, введенням моделі кредитної технології навчання і багатоступінчастої освіти постала 
проблема у підготовці професійних кадрів, які були б не тільки добре поінформованими, а й 
могли розвивати науково-технічний прогрес для вирішення нагальних проблем суспільства і 
відповідати його вимогам. Для досягнення цієї мети в системі вищої освіти країн Європи та 
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Америки було розроблено методику проблемно-орієнтованого навчання, яка широко 
використовується в їх медичних університетах (Володін Н.Н., 2000). 

Мета дослідження – ознайомитись з принципами проблемно-орієнтованого навчання 
в медицині. 

Проблемно-орієнтоване навчання або PBL (Problem-Based Learning) являє собою 
особливу ідеологію або педагогічну стратегію зі своїм стилем досягнення знань, який дає 
можливість повноцінного оволодіння проблемою з глибоким, активним, стійким 
контекстуалізованим освоєнням матеріалу реальних життєвих ситуацій при максимальному 
використанні доказово обґрунтованих світових інформаційних ресурсів (Нуртазін С.Т., 2013). 

Медицина є однією з тих областей знання, де проблемні методи навчання можуть 
бути найбільш корисні. Зважаючи на особливості проблемного навчання воно 
найефективніше саме в тих ділянках знання, де важливі пізнавальна активність, постійне 
розширення теоретичних і практичних пластів знань, а також швидкість вирішення проблем, 
упевненість у власних силах і самостійність. Сучасний медичний університет прагне до 
підготовки конкурентоспроможних фахівців міжнародного класу, що володіє навичками 
нестандартного критичного мислення та вмінням самостійно діяти. Даний метод призначений 
для стимулювання вивчення традиційних фундаментальних дисциплін з клінічної точки зору. 
Також акцентується додаток принципів базисних наук до клінічних ситуацій (Ержанова А.Е., 
2009). 

Проблемне навчання - це така організація навчальних занять, яка припускає 
створення під керівництвом викладача проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність 
учнів по їх вирішенню, в результаті чого і відбувається творче оволодіння професійними 
знаннями, навичками і вміннями і розвиток розумових здібностей. Постановка проблеми при 
розгляді клінічного випадку дозволяє студентам самим визначити ту область знань, яка 
необхідна їм для вирішення клінічного випадку. Завдання викладача при цьому правильно 
націлити студентів на визначення меж цієї області, за межами яких закінчується їх 
компетенція, і виникають проблемні питання. Враховуючи обмеженість у тимчасових рамках, 
необхідно, щоб студенти сформулювали проблемні питання в рамках програми 
інтегрованого навчання. В цьому і полягає все педагогічну майстерність викладача як 
тьютора. Особливістю роботи зі студентами при вирішенні клінічного випадку полягає в тому, 
що необхідно залучити всіх студентів в обговорення проблеми, створити таку робочу 
атмосферу, при якій думка кожного, навіть помилкова, буде прийнята на розгляд всієї групи. 
У даній ситуації викладач виступає не як джерело інформації, а як координатор пізнавальної 
діяльності студентів (Іскренко Є.В., 2008). 

Основними принципами проблемно-орієнтованого навчання виступають:  
1) актуальність, зумовлена необхідністю активної участі в комплексних проектах, що 
забезпечують розвиток здібностей, творчого мислення та самостійності студентів, 
застосування набутих ними теоретичних знань і практичних навичок, умінь;  
2) міждисциплінарний характер навчання, пов'язаний з постійною потребою використання 
учнями знань, отриманих в процесі вивчення різних дисциплін з метою виконання завдань та 
ефективного вирішення поставлених задач; 3) комплексне вирішення задач, що припускає 
постановку і спільне дослідження складних проблем, аналіз і узагальнення вивченого і 
зібраного самостійно матеріалу з метою знаходження оптимального шляху та виявлення 
можливих варіантів розв'язання задачі; 4) мотивуючий характер навчання, спрямований на 
розвиток інтересу студентів до навчального процесу, їх потреби в постійному 
самовдосконаленні, самоосвіті шляхом надання їм права вибору, можливості самим 
контролювати процес і співпрацювати з однокурсниками; 5) достовірність та реалістичність 
навчання, які проявляються в реалізації таких проектів, які становлять інтерес для сучасного 
суспільства, науки, освіти; 6) настрій на співпрацю, обумовлений необхідністю спільного 
виконання завдань, вирішення складних завдань, встановленням партнерських відносин з 
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викладачем; 7) позитивний настрій, що виникає внаслідок стимулювання пізнавальної 
діяльності студентів, надання їм свободи вибору і самостійності. При їх виконанні студент 
повинен вміти: 1) чітко формулювати висунуту для вивчення та аналізу проблему;  
2) висувати гіпотези; 3) складати план роботи і необхідних процедур; 4) збирати, 
узагальнювати та систематизувати фактичний матеріал з урахуванням власного досвіду, 
спостережень, висновків, умовиводів, рівня теоретичних та практичних знань; 5) зіставляти 
отримані дані з метою перевірки їх достовірності, обгрунтованості і логічності; 6) оформляти 
в усному і письмовому вигляді результати досліджень; 7) відповідати на поставлені 
запитання; 8) критично переосмислювати отримані висновки і висновки під час обговорення 
в аудиторії (Аканов А.А., 2010). 

Висновки: Постановка проблеми або проблемної задачі сприяє розвитку свідомого, 
мотиваційного підходу до навчання. Проблемно-орієнтоване навчання призводить до 
формування навичок самоорганізації, самонавчання і самоконтролю, тобто підвищує рівень 
свідомого ставлення до придбання професійних знань і умінь і особистісних якостей 
майбутнього лікаря. 

 
 

УДК 378.147.227 
ПЕРШІ КРОКИ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАННОГО НАВЧАННЯ МАЛИХ ГРУП  

В ЗАПОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
Черковська О.С., Фурик О.О., Мельнікова О.В., Григорьєва О.А., Іваненко Т.В., Шебеко Ю.О. 

Запорізький державний медичний університет 
 

Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання (PBL), тьютор, кейс, віртуальний 
пацієнт. 

Проблемно-орієнтоване навчання складається кейсів (історій хвороб), на розгляд 
кожного кейсу виділяється три заняття проблемно-орієнтованого навчання, одне практичне 
заняття, під кожен кейс читаються тематичні лекції та проводиться форум. Заняття в ЗДМУ 
проводяться у студентів другого курсу медичного факультету. 

Незважаючи на те, що зробити певні висновки про проблемно-орієнтоване навчання, 
пройшовши лише 6 кейсів, досить складно, висвітлення цього досвіду нам вважається 
необхідним. Перші 3 кейса ми розібрали зі студентами під час літньої практики, наступні – з 
початку ІІІ семестру. З боку викладачів відгуки тільки позитивні, тому що студенти з 
інтересом приходять на заняття, під час розгляду клінічного випадку часом так 
захоплюються, що відведеного для заняття часу ледь вистачає. Як студентів, так і тьюторів 
приваблює свобода дій та думок. Під час проведення перших занять були труднощі з 
формуванням головної думки, медичної термінології, запитань для самостійного вивчення 
вдома. Але через 6 кейсів помітний значний прогрес, тому що всі студенти займалися 
самопідготовкою та самоосвітою.  

Спочатку студенти ділилися на дві категорії: одні краще, а інші гірше готувалися до 
занять, але вже через 3 кейси різниці майже не було, тому що готувалися всі. Також 
розбираючи кейси студенти навчилися задавати собі ввесь час запитання «чому?», і таким 
чином аргументувати свої відповіді. Зросла їх цікавість до базових дисциплін, тому що вони 
чітко розуміють, що без цих знань вони не зможуть ставити діагнози і лікувати пацієнтів. 
Навіть на звичайних практичних заняттях з базових дисциплін в студентів почали з’являтись 
додаткові запитання до викладачів. Особливо студентам подобаються практичні заняття в 
клініках, де вони спілкуються з хворими з патологією, що вивчається в кейсі, вивчають 
методи дослідження їх віртуального пацієнта, інструменти, апаратуру, лабораторні тести. Це 
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дуже стимулює тягу до знань. Вивчаючи віртуальних пацієнтів на папері, студенти хочуть 
побачити все на практиці, навчитися працювати з пацієнтами, задати запитання лікарю-
практику, і, що суттєво, в них є така можливість. Також можна відмітити в студентах розвиток 
логічного (клінічного) мислення, що так важливо для лікаря. Вони вчаться працювати в 
команді, не боятися порадитися з колегами, що також важливо для їх майбутньої практики.  

Таким чином, проблемно-орієнтоване навчання є необхідним в підготовці лікаря, тому 
що розвиває клінічне мислення, інтерес до самопідготовки та самовдосконалення, вміння 
працювати в команді. Переваги проблемно-орієнтованого навчання перед традиційним 
викладанням в тому, що в студентів виникає мотивація, вони шукають знання самі, а не 
чекають їх від викладача. Також студенти розуміють необхідність вивчення базових 
дисциплін, і ввесь час розбираючи кейси повторюють їх. Доцільно використовувати 
комбінацію проблемно-орієнтованого навчання з традиційним навчанням задля всебічного 
виховання грамотного лікаря. 
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ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ – СИСТЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ 

Александрова К.В., Біленький С.А., Іванченко Д.Г., Макоїд О.Б., Іванькова Н.А.,  
Біленький О.С. 

Запорізький державний медичний університет 
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креативне і нестандартне мислення. 

При традиційній формі підготовки часто одними з головних вимог до студентів у ВНЗ є 
мало зрозуміла їм необхідність заучувати складні теоретичні визначення, класифікації, 
формули і т.п., які сприймаються ними як зайвий одірваний від реальності абстрактний 
матеріал, котрий складно засвоюється і, крім того, потім практично не потрібен в професійній 
діяльності. При цьому існує досить сумнівна, на наш погляд, думка, що якщо студент в змозі 
на одному диханні, без запинки повторити все це, то він добре засвоїв матеріал.  

По суті, будь-який процес навчання дійсно базується на необхідності засвоїти певну 
кількість теоретичного матеріалу. І тому надзвичайно важливо знайти дієвий спосіб для 
усвідомлення студентами, що це обов’язковий компонент (засіб) успішного оболодіння 
дисципліною. 

В методі проблемно-орієнтованого навчання (ПОН) процес засвоєння матеріалу 
побудований за принципом: виклад і з'ясування проблеми – перегляд необхідних засобів для 
її розв’язання (теорії, визначення, закони і т.п.) – вибір шляху та створення алгоритму 
розв’язання – власне саме розв’язання. При цьому вирішення запропонованого завдання 
(проблеми) сприймається, як певне змагання, творчий конкурс, гра, а теоретичний матеріал, 
який необхідно запам'ятати, як правила, котрі доцільно виконувати для досягнення успіху 
(перемоги). Тобто ПОН «прив'язує» теорію до практики. Завдяки цьому студент усвідомлює, 
чому важливі ті або інші теорії, концепції та правила, переконується в їх необхідності і тому 
сприймає їх вже зовсім по-іншому. 

Метод ПОН стимулює студентів мислити, більш того, мислити нетривіально. Адже 
навіть правильно організований виклад проблеми стимулює студентів до пошуку 
нестандартних рішень, а вміння мислити креативно і нестандартно – одна з найважливіших 
якостей справжнього лікаря. 
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Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, віртуальні пацієнти, онкологія. 

Бурхливий розвиток суспільства не тільки підвищив попит на якість медичної освіти і 
вимоги до викладацької діяльності. Чітке усвідомлення пацієнтами своїх прав призвело до 
того, що багато з них стали відмовлятися від безпосередньої участі у навчальному процесі в 
якості об’єктів для відпрацьовування практичних навичок майбутніми лікарями. Багато 
правозахисників навіть вважають таку роботу студентів із пацієнтами аморальною. Отже, 
якщо набуття теоретичних знань є у наш час відносно простою задачею (при прагненні до 
цього!), то набуття практичного досвіду стало значно складнішим. І, незважаючи на те, що 
майже у всіх методичних розробках практичних занять з клінічних дисциплін наголошується, 
що студент після закінчення вивчення певної дисципліни «повинен вміти», наприклад, 
зробити плевральну пункцію, трахеотомію, пункційну біопсію пухлини, пальцеве обстеження 
прямої кишки, тощо – виконати самостійно ці маніпуляції студент фактично не може з-за 
наявності певного ризику для реального пацієнта і відсутності юридичних прав у того, хто 
тільки навчається.  

Таким чином, вихід було знайдено у використанні майбутніми лікарями для набуття 
практичних навичок різноманітних тренажерів, симуляторів, муляжів, послуг спеціально 
підготовлених акторів або навчання на своїх однокурсниках. Багато в чому допомагають інші 
засоби навчання – фотознімки, відеокліпи, адже актору не «зіграти» жовтушність склер, 
запах ацетону з рота та ін.  

Велика вартість більшості симуляторів змушує використовувати більш прості але 
також ефективні реалістичної імітації пацієнта. 

Нами, на заняттях з онкології, для набуття практичного досвіду аналізу скарг хворого, 
анамнезу хвороби, даних фізикального, лабораторного і інструментального обстеження вже 
тривалий час використовуються ілюстровані ситуаційні задачі в яких наводяться конкретні 
клінічні випадки, відомості структурованого огляду пацієнта, кольорові фотографії його 
зовнішнього вигляду (за потреби), ендоскопічних знахідок, рентгенограми, комп’ютерні 
томограми, аудіозаписи тощо. Якщо під час обговорення конкретної проблемної ситуації у 
студентів виникає потреба у додаткових відомостях (дані ультразвукового дослідження, 
клінічних, біохімічних та інших досліджень) їх надає викладач, який під час роботи студентів 
виконує роль фасилітатора, створюючи робочу атмосферу і плідне обговорення цього 
клінічного випадку. 

Поступово просуваючись у його вивченні студенти формулюють діагноз, складають 
план додаткового обстеження і обговорюють тактику лікування віртуального хворого.  

Такий спосіб навчання стимулює і полегшує практичну діяльність студентів, сприяє 
розвитку стратегічного мислення, вчить інтерпретації отриманих даних, привчає до 
самостійного рішення проблем і командної роботи. 

Ми не відмовились повністю і від роботи з хворими, адже студент повинен отримати 
певні тактильні відчуття при пальпації лімфатичних вузлів, печінки, ураженої метастазами 
тощо. Це потребує від викладача певної делікатної роботи з хворими напередодні заняття, 
дотримання студентами принципів деонтології  але це варте того, щоб студент отримав таку 
надзвичайно цінну інформацію. 

Отже, на наш погляд, проблемно-орієнтоване навчання з використанням віртуальних 
пацієнтів є значною і важливою складовою навчання майбутніх лікарів але все-таки 
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складовою! Треба намагатися зберегти досвід багатьох поколінь наших вітчизняних вчених, 
які навчали лікарів безпосередньо у ліжка хворого, не порушуючи його гідності і прав, 
пам’ятаючи про те, що «теорія суха, а зеленіє дерево життя»! 

 
 

УДК 378.015.31:614.23/.25]-0.57.87.378.011.33.014.25]-029:17 
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ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В РАМКАХ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ЗГІДНО ПРОЕКТУ TEMPUS 
Шумна Т.Є. 

Запорізький державний медичний університет 
 

Ключові слова: студенти, навчання, особистість лікаря, етика, деонтологія. 

Впровадження проблемно-орієнтованого навчання (PBL) студентів в рамках програми 
TEMPUS в Запорізькому державному медичному університеті дає можливість досягти 
головної мети – це поліпшення  якості підготовки майбутніх лікарів. Та професіоналізм лікаря 
полягає як у високому рівні засвоєних спеціальних знань та практичних навиків, так і в 
притаманності таких рис особистості, як людяність, гуманність, співчуття, чесність, повага до 
хворих, молодших медичних працівників, колег. Не треба забувати і про етичні норми 
поведінки на своєму робочому місці та розуміння деонтологічних аспектів і відповідальності 
щодо збереження «лікарської таємниці» та принципу нерозголошення персональних даних 
пацієнтів. Експериментальне навчання студентів полягає у розгляді тематичних кейсів, що 
будуються на клінічному прикладі конкретного пацієнта, та присвячених вивченню анатомо-
фізіологічних особливостей, етіології, клінічного перебігу, діагностики та лікування певного 
захворювання. Та на відміну від звичних нам ситуаційних задач, зміст кейсів включає ще й 
опис емоцій, зойків, що передають довіру або хвилювання, страх, скептичність чи інші 
особливості поведінки віртуальних пацієнтів, причому життєві ситуації наближаються до 
реальних умов життя. Велика увага приділяється як кваліфікаційним, так і особистісним 
характеристикам лікаря, наприклад, його поведінці при запізненні пацієнта на прийом, а 
манера спілкування з хворим та його рідними і друзями, медичним персоналом, колегами в 
повній мірі розкривають етичні та деонтологічні аспекти професійної діяльності. Отже, 
навчання студентів в рамках проекту PBL дає  змогу зрозуміти, що тільки поєднання знань з 
високоморальними та духовними якостями формують особистість справжнього лікаря. 
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Современное медицинское образование сложно представить без использования 
компьютерных технологий в учебном процессе, в том числе и на клинической кафедре. 
Используя виртуальных пациентов (ВП), студенты могут проанализировать клинические 
ситуации при проблемно-ориентированном построении занятия: оценить поведение 
пациента и тактику врача, симптоматику в конкретном клиническом случае, тем самым 
закрепить знания, полученные во время самостоятельной подготовки к занятию, что 
особенно важно у англоязычных студентов, которые испытывают дополнительные 
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трудности на практических занятиях. С целью анализа использования современных 
видеотехнологий при изучении дисциплины «Пропедевтическая педиатрия» на кафедре 
пропедевтики детских болезней нами было проведено анкетирование 69 англоязычных 
студентов международного факультета 3 курса. В результате анализа полученных данных 
выяснили, что 69 (100%), т.е. все респонденты приветствуют использование электронных 
видеоданных ВП. Визуализация учебного процесса для 44 (74,6%) студентов помогает 
удерживать внимание длительное время, для 64 (92,9%) улучшает объем восприятия 
полученной информации. 65 (94,2%) опрошенных считают, что визуализация клинической 
ситуации улучшает запоминание материала. Только одна треть, т.е. 23 (33%) респондента 
выбирают реального пациента для приобретения практических навыков, а 33 (63,5%) 
студента «за» использование компьютерных технологий на каждом занятии. Таким образом, 
использование виртуальных пациентов (ВП) в учебном процессе на клинических кафедрах 
может быть рекомендовано для усовершенствования обучения практическим навыкам и 
основам клинического мышления у студентов. 
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«нестандартні» проблеми, навики нестандартного критичного мислення. 

Медицина –одна з тих галузей, де проблемні методи навчання можуть бути найбільш 
корисні. Адже наявність клінічного мислення (здатність до всебічного об'єктивного аналізу 
ситуації, прийняття правильних рішень та ефективних дій) є найбільш цінною суттю 
справжнього лікаря-професіонала. 

Традиційний, сформований десятиліттями, спосіб вирішення проблем, який наразі 
використовуеться при підготовці фахівців в різних (в т.ч. медичних) учбових установах, 
базується, як правило, на аналізі стандартної ситуації з ясно позначеними параметрами, 
заздалегідь детермінованої чітко визначеним, єдино можливим результатом з однією 
правильною відповіддю, для вирішення якої потрібне лише точне виконання відповідної 
інструкції. На жаль, підготовлені таким способом фахівці, зустрічаючись в практичній роботі 
навіть з самою тривіальною ситуацією, але дещо зміненою якимись непередбаченими 
обставинами, часто не в змозі якісно і своєчасно вирішити таку «нестандартну» проблему. 
Разом з тим, абсолютно очевидно, що проблеми в реальному житті – це різноманітність 
умов, контекстів, цілей, що практично постійно змінюються і впливають на підхід до їх 
рішення. Тому головним для досягнення успіху є не засвоєння студентами стандартного 
обсягу знань, а, розвиток у них гнучких пізнавальних стратегій, що допомагають провести 
аналіз нестандартних ситуацій та спроможність вироблення усвідомлених рішень, що, 
власне, і є головною метою проблемно-орієнтованого навчання. Виходячи з цього, на наш 
погляд, дуже важливо в групи проблемно-орієнтованого навчання, відбирати в першу чергу 
студентів, що вже певною мірою володіють навиками нестандартного критичного мислення 
та вміють самостійно приймати рішення і діяти. 
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Вступ. Основною метою медичної освіти є підготовка майбутнього лікаря до 
практичної лікарської діяльності, яка повинна стосуватись не лише потужної теоретичної 
бази, але й навичок постановки діагнозу, формулювання плану обстеження та лікування. 
Саме це завдання освіти можливо вирішити за допомогою віртуальних пацієнтів. 

Мета роботи: визначити ефективність застосування комп'ютерної бази віртуальних 
пацієнтів під час практичних занять з дерматовенерології. 

Основна частина. На кафедрі дерматовенерології та косметології з циклом 
естетичної медицини ФПО була створена віртуальна база пацієнтів з типовими клінічними 
проявами дерматологічних захворювань. У кожного пацієнта була отримана інформована 
згода на проведення фотографування уражених ділянок його шкіри та подальше 
використання цих фотографій під час практичних занять зі студентами. При відборі пацієнтів 
для проведення фотографування велика увага приділялась саме наявності типових проявів 
захворювання з метою створення загального образу хворого тим чи іншим дерматозом у 
свідомості студента. Під час практичних занять з кожної теми дані фотографії 
представлялись студентам. Студенти повинні були описати локальний статус ураженої 
ділянки шкіри, поставити діагноз, запропонувати план обстеження та лікування конкретного 
пацієнта. Після роботи студентів над певним клінічним випадком, викладачем проводилось 
роз'яснення зроблених студентами помилок, акцентувалась увага студентів на клінічних 
проявах дерматозу, проведенні диференційної діагностики, підходах до діагностики та 
лікування при різних формах і стадіях дерматозів. Наприкінці циклу під час підсумкового 
модульного контролю знань студенти, які на кожному занятті розбирали клінічні випадки 
віртуальних пацієнтів показували вищий рівень теоретичних знань і практичних навичок. 

Висновок: проблемно-орієнтоване навчання на базі віртуальних пацієнтів є 
надзвичайно ефективним у практиці викладання дерматовенерології. 

 
 

УДК [378.091.5:616-053.2/.5]:378.147 
ВИКЛАДАННЯ КЕЙСІВ ЗА ПРОГРАМОЮ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ТЕМПУС НА 

КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 
Сиволап В.В., Лихасенко І.В. 

Запорізький державний медичний університет 
 

Ключові слова: Темпус, віртуальні пацієнти, кейси, кафедра пропедевтики внутрішніх 
хвороб. 

Програма Темпус – це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу (ЄС). Її 
мета - сприяти модернізації системи вищої освіти в країнах-партнерах ЄС через активізацію 
співпраці між вищими навчальними закладами держав-членів ЄС і країн-партнерів. Тому 
метою співробітників кафедри є впровадження проблемно-орієнтовного навчання із 
застосуванням віртуальніх пацієнтів. 

Так, на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб (ПВХ) вже в першому семестрі на ІІ 
курсі підготовлені лекції та будуть проведені практичні заняття з двох кейсів (віртуальний 
пацієнт Р. на гострий інфаркт міокарда і пацієнт М. на ГЕРХ, яка трансформувалася в рак 
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стравоходу). В другому семестрі кафедра ПВХ відповідальна за чотири кейси: хвора К. на 
мієломну хворобу, хворий Д. на ХОЗЛ, ускладнене легеневим серцем та хворі Б. і Бр. на 
хронічну серцеву недостатність та гостру печінкову недостатність відповідно. 

Таким чином, модернізація навчальних програм в галузі медичної освіти використовує 
нову систему освіти з вивчення на базі віртуального пацієнта питань анатомії, фізіології, 
патофізіології та патоморфології захворювання що  до діагностики та лікування конкретного 
хворого за допомогою інформаційних технологій. Програма спрямована на підвищення якості 
медичної освіти на даному етапі реформування медицини. 

 
 

УДК 378.147.091.3:61 
ПРОБЛЕМНО-ОРІЕНТОВАНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ І РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Сидоренко О.М. 

Запорізький державний медичний університет 
 

Ключові слова: проблемно-оріентоване навчання, підготовка майбутніх лікарів. 

Реформування існуючих систем охорони здоров’я та вищого медичного навчання в 
Україні є давно очікуваною необхідністю. 

01.07.14 р. Верховна Рада України прийняла нову редакцію Закону о вищій освіті 
(законопроект № 1187-2), який надає автономію вищім навчальним закладам і сприяє 
впровадженню нових для України навчальних програм. 

Мета роботи: висвітлити переваги проблемно-оріентованого навчання майбутніх 
лікарів. 

У реальній медичній практиці доводиться розв’язувати проблеми, які часто бувають 
нестандартними, тому здібності до пошуку нестандартних рішень сприятимуть ефективної 
підготовці і становленню майбутніх лікарів. 

З 2012 року у Запорізькому державному медичному університеті запроваджується 
система проблемно-оріентованого навчання програми «Темпус» студентів медичного 
факультету. 

Проблемно-оріентоване навчання — це педагогічна стратегія, яка спрямована на 
повноцінне опановування знанням з глибоким, активним, стійким засвоєнням матеріалу 
реальних життєвих ситуацій при максимальному застосуванні доказово-обгрунтованих 
світових інформаційних ресурсів. 

Проблемно-оріентоване навчання дозволяє формувати та закріплювати навички 
отримання знань, форми досягнення консенсусу, здатність орієнтуватися у інформаційних 
полях і мультидисциплінарних ситуаціях. Дуже важливим позитивним фактором є активна 
співпраця студентів з метою більш різноманітного вивчення проблеми та пошуку її 
ефективного розв’язання. Вважається, що студенти краще засвоюють інформацію тому, що 
вони працюють в умовах, які нагадують реальну життєву ситуацію на база віртуальних 
пацієнтів. 

Основні переваги, що надає проблемно-оріентоване навчання майбутнім лікарям: 
- формування навичок самостійного здобуття знань; 
- набуття навичок самостійного пошуку розв’язування  проблеми діагностики та 

лікування пацієнта; 
- набуття та удосконалення практичних навичок обстеження хворого і налагодження 

соціально-емоційного контакту з пацієнтом; 
- набуття навичок командної праці з колегами; 
- зростання мотивації до навчання. 
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На наш погляд, є дуже важливим гармонійне поєднання традиційної програми вищої 
медичної освіти і проблемно-оріентованого навчання та використання найбільш ефективних 
механізмів кожної з них. 

 
 

УДК 378.147:616.21:004] : [378:061.EC] 
НАШ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТЕМПУС» НА КАФЕДРЕ 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
Троян В.И., Костровский А.Н. 

Запорожский государственный медицинский университет 
 

Ключевые слова: проблемно-ориентированного обучение, программа «Темпус». 

Кафедра оториноларингологии  является участником университетского проекта 
«Темпус» программы проблемно-ориентированного обучения (PBL), целью которого 
является внедрение проблемно-ориентированного обучения  студентов на примерах 
диагностики и лечения виртуальных пациентов. Эта деятельность университета направлена 
на модернизацию системы высшего образования и вхождение  в  единый образовательный 
простор для сотрудничества со странами-партнерами ЕС. В рамках проблемно-
ориентированного обучения на кафедре оториноларингологии рассматриваются 2 кейса. 
Первый кейс уже пройден, в связи с чем мы решили поделиться нашим приобретенным 
опытом чтения лекций и проведения практических занятий. 

Целью являлось повышение эффективности обучения студентов при изучении кейсов 
программы PBL. 

Сотрудниками кафедры оториноларингологии были прочитаны 2 лекции и проведено 
одно практическое занятие в рамках изучения кейса, который был посвящен проблеме 
тугоухости. Лекционный материал подавался нами в доступной форме начиная с учетом 
теоретической базы слушателей и владения клиническим материалом. Практическое 
занятие проводилось после чтения лекций и работы с тьюторами. На занятии в основном 
уделяли время практическим аспектам данного кейса: осмотру наружного и среднего уха, 
камертональному обследованию пациента. Студенты посетили кабинет аудиометрии в 
поликлинике, где познакомились с принципами исследования органа слуха.  Следует 
отметить высокий уровень заинтересованности  студентов к обучению, который по 
видимому обусловлен добровольным участием в этом проекте. 

Выводы. По нашему мнению проблемно ориентированное обучение стимулирует у 
студентов мотивацию к совершенствованию теоретической и практической подготовке.  
Однако, следует учитывать наш небольшой опыт и  лишь дальнейшая работа в рамках 
проекта «Темпус» позволит сделать окончательные выводы. 

 
 

УДК 378.011.33.022:616.9-053.2 
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ 

ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 
Усачова О.В., Пахольчук Т.М. 

Запорізький державний медичний університет 
 

Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, дитячі інфекції, віртуальні пацієнти. 

Мета дослідження: довести актуальність впровадження проблемно-орієнтовного 
навчання з дитячих інфекцій на базі віртуальних пацієнтів.  
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Впровадження нових педагогічних підходів, що ґрунтуються на альтернативних 
механізмах передачі знань та одночасне використання мультимедійних засобів, комп'ютерів і 
Інтернет, дозволяє зробити процес «неявного навчання» більш інтенсивним і інтерактивним. 
Проблемно-орієнтовне навчання проводиться через інформаційну взаємодію майбутніх 
фахівців на тлі уміннь адаптуватися у швидко змінюваних умовах розвитку поколінь техніки і 
технологій та уміннь переглядати протягом короткого періоду свої професійні знання. 

Проблемно-орієнтовне викладання дитячих інфекцій вимагає від викладача створення 
проблемної ситуації та цільове спрямування діяльності студентів, коли вони розв’язують 
поставленні завдання. Так, клінічний випадок, слід розглядати як «проблемну ситуацію», що 
висуває сукупність умов для пізнання нового, за яких студенти мають відчувати 
недостатність своїх знань. Перед ними виникають певні труднощі в розв’язанні нових 
завдань і водночас є бажання їх подолати . Проблемна ситуація, яка наближена до 
практичної діяльності, дає змогу студенту відпрацювати та закріпити нові практичні навички 
та вміння при наданні медичної допомоги  віртуальному пацієнту. На практичних заняттях 
викладач надає студентам завдання у вигляді проблемної ситуації базуючись на реальних 
даних віртуального пацієнта. Студенти  при його вирішенні спираючись на вже набуті  на 
попередніх кафедрах (біології, анатомії, фізіології)  знання та використовуючи опановані нові 
уміння та навички під контролем викладача повинні вирішити поставлену проблему. 

На кожне практичне заняття викладач згідно тематики підбирає проблемну ситуацію 
на прикладі віртуального пацієнта з вигаданою легендою, в якій визначається проблема 
(розпізнати захворювання), яка містить сукупність знань та вмінь (збір скарг хворого, 
анамнезу захворювання, епіданамнезу, даних клінічного обстеження), що потрібні для 
розв’язання поставленої проблеми (виставити попередній діагноз). В процесі вирішення цієї 
проблемної ситуації викладачу необхідно відокремити вміння та навички, якими вже володіє 
студент, від нових набутих (складання плану обстеження та лікування, проведення 
профілактичних заходів в осередку інфекції) під час вирішення проблемної ситуації на 
практичному занятті. 

На кафедрі підготовлений навчальний посібник «Алгоритми діагностики та лікування 
інфекційних хвороб у дітей», в якому до кожної теми практичного заняття розроблені 
алгоритми, що можуть використовувати  студенти при підготовці. Крім того, на практичному 
занятті застосовуються інформаційно-комунікативні технології, у яких створення умов 
«віртуальної реальності» досягається за допомогою сучасних комп’ютерних програм, 
мультимедійних засобів, банку фото- та відео завдань. На кафедрі є підбір навчальних 
історій хвороб пацієнтів, що пройшли лікування, які використовуються викладачем для 
демонстрації виконання алгоритмів діагностики та лікування, наголошуючи на особливостях 
перебігу інфекційного захворювання у окремого хворого. Оскільки під час роботи, майбутні 
медики будуть працювати з хворими, то значну увагу викладач має приділяти правилам 
безпечної праці з урахуванням етіологічних та епідеміологічних особливостей інфекційного 
захворювання. Оцінка знань, що отримали студенти на всіх етапах проблемно-орієнтовного 
навчання на базі віртуальних пацієнтів, відбувається за результатами поточного та 
заключного тестового контролю. 

Висновки. Викладання дитячих інфекцій з використанням проблемно-орієнтовного 
навчання дає змогу майбутнім лікарям моделювати конкретну ситуацію на віртуальних 
пацієнтах з відпрацюванням набутих вмінь та навичок, що в майбутньому буде перевірено в 
їх практичній самостійній роботі. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ТЕМПУС НА КАФЕДРЕ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 

Саржевский С.Н. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Ключевые слова: метод кейсов, психиатрия. 

На данный момент существует множество различных методов обучения в высших 
учебных заведениях. Однако проблема выбора наиболее подходящего в медицинских 
ВУЗах в настоящее время очень актуальна. Одним из распространенных является метод 
кейсов, представленный в программе проблемно-ориентированного обучения (PBL) как 
имитационный метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 
путем решения конкретных задач – ситуаций. 

Цель: внедрение в преподавание программы PBL с учётом специфики специальности 
психиатрия. 

Программой определено рассмотрение студентами четырёх кейсов – два из них во 
втором семестре первого года обучения, остальные на втором году. Общей их 
особенностью является обширность текстового материала при минимуме  дополнительных 
методов обследования. Осмысляется реальная жизненная ситуация, описание которой 
одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, требующий  усвоения при разрешении данной проблемы. 
Интересно, что  сама проблема может не иметь однозначных решений. Как правило, все 
предлагаемые кейсы содержат материал смежных дисциплин (анатомия и физиология 
центральной нервной системы, топические знания неврологии, экспериментально-
психологические методы исследования). Содержание кейсов отражает наиболее значимые 
разделы психиатрии и наркологии: органическое поражение мозга (включая мозговые 
атрофии), пограничные непсихотические нарушения (тревожные расстройства, неврозы, 
психотерапию); различные формы зависимостей (употребление алкоголя, других 
психоактивных и лекарственных средств); аффективную патологию (депрессия и суицид); 
эндогенные заболевания (диагностика и лечение шизофрении). Адаптация кейсов вызвала и 
определённые трудности. Они касались некоторых лекарственных средств, не применяемых 
или отсутствующих в нашей стране; оценки симптоматики на основании количественных 
результатов шкал, которыми также не пользуются практические врачи психиатры. Отличия 
касались и правовых вопросов. На Украине психиатр не распространяет никаких данных о 
больном без официального запроса, включая и врачей смежных специальностей. Поэтому 
пространные выводы психиатра о психическом статусе пациента, которые передаются врачу 
общей практики, описанные в кейсе в нашей стране неприменимы.  

Работа с ситуационными задачами требует подготовки  студента  и преподавателя, 
так как кардинально отличается от прежнего стереотипа обучения.  Позитивную оценку у 
будущего врача метод способен завоевать в связи с возможностью проявить инициативу, 
почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 
практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 
воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 
интерес и позитивную мотивацию к учебе. На основании интерактивных методов изменяется 
и образ мышления преподавателя, позволяющий по-другому думать и строить обучение. 
Поддерживает данный стереотип широкая демократизация и модернизация учебного 
процесса, возможность раскрепощения. Это требует высокого уровня методологической 
культуры педагога. 

Таким образом, можно сказать, что метод кейсов направлен не столько на освоение  
конкретных знаний, или умений, сколько на развитие общего интеллектуального и 
коммуникативного потенциала  студента и преподавателя. Он является достаточно 
эффективным средством организации обучения, и в соединении с другими методами при 
определённой адаптации может быть включён в программу по психиатрии.  
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Реализация проекта проблемно-ориентированного обучения (PBL) с использованием 
виртуальных пациентов № 530519-Tempus-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR для студентов 
медицинских университетов ориентирован на широкое использование в учебном процессе 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Одним из дидактических принципов, 
используемых PBL, является активизация персональной мотивации студентов для поиска 
решений задач, определяемых ситуацией, раскрываемой в кейсе.  Естественно, что учебное 
время, выделяемое программой для прохождения кейса, не позволяет студентам 
пользоваться обычной библиотекой. Учебно-методическую информацию студенты должны 
получать оперативно и во время PBL-занятия и при самостоятельной работе.  

Цель работы провести сравнительную характеристику платформ е-библиотеки, 
которая позволила решить образовательные задачи проекта. При выборе платформы 
необходимо учитывать ограниченные ресурсы: IT-администраторы, аппаратная серверная 
база, ограниченное время внедрения и обучения пользователей, оплата сопровождения е-
библиотеки. 

Электронные библиотеки в век глобальной информатизации, являются важнейшим 
образовательным ресурсом. Необходимо отметить, что активная работа в направлении 
разработки программного обеспечения (ПО) для реализации е-библиотек и е-репозитариев 
началась в начале 2000-х годов. Сегодня имеется широкий спектр  ПО для решения этой 
задачи. Однако, при выборе ПО е-библиотек и CMS мы прежде всего ориентировались на 
функции этих сервисов в рамках задач информационного сопровождения проблемно-
ориентированного обучения студентов. Исходя из этих предпосылок, мы не рассматривали 
ПО, которое предназначено для реализации и сопровождения профессиональных библиотек 
прежде всего по двум причинам. Во-первых, в связи с высокой ценой продукта, во-вторых, 
для обслуживания и сопровождения необходимо иметь штат квалифицированных 
библиографов и IT-специалистов. Однако, мы сделали исключение для ПО системы 
электронного каталога IRBIS64, в составе которого есть модуль организации е-библиотеки 
полнотекстовых е-документов, в связи с широким распространением этой системы в 
медицинских библиотеках Украины, Грузии и др. стран СНГ. 

Следует отметить, что на рынке ПО такого типа имеется достаточное количество 
систем, распространяемых по лицензии Free Ware, т.е. полностью бесплатные или 
поставляемые за относительно невысокую цену, что является для нас важным критерием 
выбора. Также мы считаем необходимым рассмотреть IT-ресурсы  университетов партнеров 
проекта это платформа OCW  разработка IT-специалистов Сумского национального 
университета, CMS Melina+ – одна из систем разработанная в рамках проекта mEdula 
группой из  университете имени Аристотеля в Салониках (Греция), и LMS Moodle активно 
используемая для организации дистанционного обучения в (Астана, Казахстан) и 
Запорожском государственном медицинском университете (ЗГМУ). 

Исходя из функций сервисов е-библиотеки определяемых целями проекта нами были 
отобраны ряд критериев важных для принятия решения о выборе платформы е-библиотеки 
позволяющей оптимизировать  используемые ресурсы. На базе отобранных характеристик 
ПО, рассматриваемых в качестве критериев оптимизации, составлена таблица 1. 
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Как и следовало ожидать из приведенной таблицы видно, что профессиональное 
библиотечное ПО IRBIS64 которое мы взяли для сравнения, действительно требует 
больших затрат как на приобретение программного продукта, так и на оплату библиографов 
и ИТ специалистов. 

Положительным аспектом сравниваемых систем Moodle, Melina+ и OCW являются то, 
что они являются бесплатными. Однако требуют затрат на  аппаратное обеспечение и 
оплату труда системного администратора для установки, настройки и сопровождения этих 
систем. 

Эти аспекты отсутствуют на платформе SharePoint облачного сервиса “OFFICE 
ONLINE”, так как не требуется системный администратор и академическая лицензия А2 для 
образовательных заведений являются бесплатной. Использование “OFFICE ONLINE” дает 
возможность использовать ЭБ без дополнительных затрат: на приобретение, 
сопровождение дорогостоящего аппаратного и программного обеспечения и даже на 
хостинг. 

Кроме этого автоматически решаются вопросы обслуживания, исправление ошибок, 
архивирование данных, профилактики и ремонта аппаратного обеспечения. 

Данные характеристики SharePoint 2013 успешно позволили установить, настроить 
систему и в кратчайшие сроки приступить к использованию ЭБ. 

Обучение студентов и преподавателей пользованию платформой занимает 
минимальное время и не вызывает сложности. А использование в SharePoint интуитивно 
понятного и знакомого интерфейса MS Office показало, что обучение практически не 
требуется. 

Вывод. Результаты сравнительного анализа платформ для формирования е-
библиотеки исходя из возможностей и целей проекта проблемно-ориентированного 
обучения наиболее соответствует облачный сервис MS SharePoint 2013 академические 
лицензии А1-А2.  

Следует обратить внимание на перспективы расширения количества сервисов и 
объема функций SharePoint 2013 используемых участниками проекта. Например, сервис 
календаря можно использовать для формирования расписания студентов и планирования 
мероприятий в рамках плана проекта, сервис MS Project использовать как инструмент для 
управления деятельностью участников проекта. 

Таблица 1. 
Название 

параметра IRBIS64 OpenCourseWare 
(OCW) 

SharePoint 2013 в 
"MS Office 365 

online" 
mEducator 3 MELINA 

+ Moodle 

Основное 
предназначе-
ние 

Система 
автоматиза-
ции библиотек 

Хранение и 
распространение 
учебных материалов 

Платформа для 
совместной работы, 
и управление 
контентом 

Система управления 
обучением или виртуа
льная обучающая 
среда 

Система управления 
обучением или вир-
туальная 
обучающая среда 

Разработчик ГПНТБ России  СумДУ Корпорация 
Microsoft 

Финансируется в 
рамках проекта 
eContentplus 

Martin Dougiamas 

Поддержка 
Web-
стандартов 

HTML, Z39.50  HTML HTML, JavaScript, 
PHP или .NET  HTML, Apache, PHP HTML, JavaScript, 

PHP 

Поддержка 
многоязычия 
интерфейса  

Многоязыко-
вая  Многоязыковая Многоязыковая  Многоязыковая Многоязыковая 

Простота 
интерфейса 
пользователя 

Типовой 
интерфейс 
веб-
библиотеки 

 Типовой интерфейс WYSIWYG 
интерфейс  Блочный интерфейс Блочный интерфейс 

Система 
поиска 
информации  

Запросы на 
естественном 
языке, с ис-
пользованием 
оригинальных 
алгоритмов 
ранжирования 
и вербальных 
классификацио
нных систем. 

 Поиск по 
категориям, 
дисциплинам, 
ключевым словам, 
кафедрам. 

Полнотекстовый 
поиск на 
естественном языке, 
конвейеры и 
триггеры поиска с 
аналитикой и 
индексированием. 

Полнотекстовый поиск 
на естественном 
языке, с аналитикой и 
индексированием. 

По ключевым 
словам с 
использованием 
логических 
операторов. 
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Название 
параметра IRBIS64 OpenCourseWare 

(OCW) 
SharePoint 2013 в 

"MS Office 365 
online" 

mEducator 3 MELINA 
+ Moodle 

Форматы 
публикаций 
размеща-
емых на 
сервере 

TXT, DOC, 
RTF, PDF, 
HTML, PPT, 
XLS 

 HTML, PDF 

Все форматы 
поддерживаемые 
Word, Excel, 
PowerPoint,  
OneNote, HTML, 
PDF 

 DOC, RTF, PDF, 
HTML, PPT 

Все форматы 
поддерживаемые 
Word, Excel, 
PowerPoint, PDF, 
HTML 

Форматы 
мультимедий
ных ресурсов 
размеща-
емых на 
сервере 

DJVU 

 SWF, JAVA 
APPLET, любой 
мультимедийный 
контент в сочетании 
с веб-станицей для 
встраивания 

WMF, EMF, BMP, 
SLK, DIF, GIF JPG,  
MHT H.264, MPEG, 
DV и т.п. 

 BMP, GIF, JPG  и т.п. ZIP, BMP, GIF, JPG  
и т.п. 

Форматы 
представле-
ния мета-
данных 
ресурса 

UNIMARC, 
MARC21, 
RUSMARC 

 DUBLIN CORE Open XML, коды 
XSL,  списки XSLT 

 XML, Plain, 
Turtle, JSON, 
Serialized PHP, 
RDF/XML, Query 
Structure, HTML 
Table,TSV. 

SCORM RTE, CAM, 
SCO и LMS  

Уровень 
квалифика-
ция админис-
тратора 
библиотеки 

Администра-
тор, специа-
льно обучен-
ный персонал 

Администратор, 
специально 
обученный 
персонал  

Администратор, 
преподаватель 

 Администратор, 
преподаватель 

Администратор, 
преподаватель 

Уровень 
квалифика-
ция админис-
тратора 
контента 

Специально 
обученный 
персонал 

Специально 
обученный персонал Преподаватель  Преподаватель Преподаватель 

Средства 
коммуникации Email  Email Lync, Blog, Chat, 

Emal  Blog, Chat, Email Blog, Chat, Email 

Операционная 
система (ы) 

Windows 2000 
и выше 

Linux з ядром 2.6 
или выше, 
желательно Debian 
6.0,  
Ubuntu 12.04 или 
выше 

x64 версия Windows 
Server (предоставля
еться в облаке) 

 Windows or Mac 

Кроссплатформенное 
(межплатформенное) 
программное 
обеспечение 

Необходимое 
для 
установки 
ПО 

HTTP-сервер 
IIS, Apache, 
WebSite - 
шлюз для 
доступа к 
базам данных 
ИРБИС64  

 Nginx, Ruby 1.9 или 
выше, PostgreSQL 
9.4 

x64 версия: Microsoft 
SQL Server, Веб-
сервер (IIS), 
ASP.NET, Microsoft 
Sync Framework 
(предоставляеться в 
облаке) 

PHP 5.2+, PHP GD 
extension, MySQL 5 
Apache, Microsoft .NET 
Framework v2.0 

PHP, MySQL, веб-
сервер apache с 
поддержкой MySQL 
и PHP.  

Требования к 
серверу 

Серверная 
платформа, 
CPU 3,2ГГц, 
ОЗУ 512 Мб, 
2xHDD 120Гб 
UDMA или 
SATA, DVD.  

 Серверная 
платформа, CPU 
3,2ГГц, ОЗУ 4GB, 
2xHDD 120Гб UDMA 
или SATA, DVD.  

Серверная 
платформа, GPU 64-
quad, ОЗУ 8 ГБ 80 
ГБ HDD 
(предоставляеться в 
облаке) 

Серверная 
платформа, CPU 
2,5ГГц, ОЗУ 1 Гб, 
2xHDD 120Гб UDMA 
или SATA, DVD.  

ПК GPU 2,5 Ghz, 512 
MB RAM,  160 GB 
HDD; ОС: Windows 
NT/2000/XP, Linux 

Стоимость 
сервера ~960$   ~1000$  0$ ~750$  ~530$ 

Стоимость 
лицензии ОС ~900$  - 0$  ~900$ или 

предустанов. 
~900$ или 
предустанов. 

Стоимость 
лицензии e-
Library 
Management 
System 

5280$  Свободная, СумДУ Для оценивания  Условно бесплатная Бесплатная GNU 
GPL  

Системный 
администрат
ор сервера 

 
 

   

IT 
специалист 
для сопро-
вождения 
сервера 
(hardware) 

 
 

   

IT 
специалист 
для сопро-
вождения 
сервера 
(software) 
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Название 
параметра IRBIS64 OpenCourseWare 

(OCW) 
SharePoint 2013 в 

"MS Office 365 
online" 

mEducator 3 MELINA 
+ Moodle 

Administrator 
e-Library 
Management 
System 

 
 

   

Administrator 
of e-Library 
System  

 
   

Content 
Administrator    

   

 

Примітка: - требуется;  - частично требуется;  - не требуются.  
 
 

УДК 378.147:616.8 
ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ 
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Ключевые слова: дистанційні технології навчання, мотивація, учбово-дослідницька 
робота студентів. 

Вступ. В умовах викладання на клінічній кафедрі важливо дати студенту можливість в 
повній мірі ознайомитись з новітніми технологіями та сучасними можливостями лікування 
хворих. Використання дистанційних форм навчання, комп'ютерних технологій візуалізації 
фізіологічних процесів в організмі людини в режимі «on line»,  оптимізує підготовку до 
практичних занять, розкриває переваги втілення інтенсивних технологій у навчальний процес 
та покращує якість підготовки студентів. Але високий темп та інтенсивність роботи під час 
занять обмежують можливість індивідуалізованої роботи викладача зі студентом. 

Мета: підвищення якості навчальної роботи на клінічній кафедрі в сучасних умовах. 
Основна частина. Одеська обласна клінічна лікарня, на базі якої знаходиться кафедра 

внутрішньої медицини №1, є сучасним багатопрофільним лікувальним закладом, що дозволяє 
всебічно висвітлювати діагностично-лікувальний процес за кожною темою занять. Проте для 
активізації роботи студента та поліпшення якості знань цього замало. Необхідна наявність 
серйозної і стійкої мотивації до навчання, оскільки відомо, що спочатку учбово-пізнавальний 
мотив починає діяти, потім стає домінуючим і набуває самостійності і лише після 
усвідомлюється і при цьому сама дієвість мотивації краще формується при більшій 
спрямованості на способи, а ніж на результат діяльності, першою мотиваційною умовою є 
організація, становлення самої учбової діяльності. Для вирішення цього питання на кафедрі 
була створена трансляційна система «електрофізіологічна лабораторія - учбова кімната», 
розроблені  комп’ютерні учбові завдання з використанням трьохмірної реконструкції серця. 
Впровадження нововведень вирішило питання донесення до студентів усього обсягу 
можливостей клінічної бази в умовах неминучих обмежень навчального часу. Проте у 
найбільш зацікавлених студентів виникає потреба отримувати відповіді на виникаючі після 
занять додаткові питання. Для таких студентів на кафедрі по вихідних днях проводяться 
тематичні дискусійні зустрічі («круглі столи») з завідуючим кафедри та провідними фахівцями з 
різних терапевтичних галузей, де обговорюються найновіші досягнення клінічної медицини. Це 
сприяє зростанню активності студентів на заняттях та активує самостійну роботу. Аналіз 
успішності студентів за останній рік з кардіології у порівнянні з іншими темами показує 
зростання поточних показників успішності з кардіології на 10,2%.  

Висновки. Використання сучасних дистанційних учбових технологій у викладанні 
відкриває нові можливості для підвищення якості знань студентів. Проте, щоб посилити 
навчальну мотивацію в умовах інформаційно-комп’ютерних технологій треба дещо 
модифікувати звичний процес спілкування між викладачем та студентами. 
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