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UDC 37.013.46(078)"761"-057.84 

BRAINSTORMING IN THE PROBLEM-BASED LEARNING 

Alexandrova E.V., Vasylyev D.A., Levich S.V., Priimenko B.A. 

Zaporozhye State Medical University 

Keywords: PBL, teaching, knowledge base. 

The widespread implementation of problem-based learning (PBL) in the 

teaching-learning process has resulted in its transformation from artificial heresy to 

the subsequent proliferation of publications, books and conferences on the subject. 

Often, this avalanche of information has created confusion in understanding what 

PBL as a learning strategy. 

Once submitted the problematic situation, students often discuss and make a 

list of areas of knowledge (subjects) that they consider relevant to the situation. At 

this stage, any intervention is invalid and should be ensured that any opinion is not 

leaking; everything is appropriate for further analysis. From this list, usually very 

large, the result of what could be called a “storm or brainstorm” a curriculum or 

learning plan containing specific goals for the problem situation being discussed is 

built. These objectives identified by the group of students, are usually related to 

learning objectives determined by the program (subject, module or program 

learning), but may include some, which are additional. Each group must agree to the 

curriculum or learning to every problem. The group should discuss the learning plan, 

taking into account that should focus on the most part – not necessarily exclusively, 

in the areas that are most relevant to accomplish program objectives. However, this 

learning plan may include individual and group not covered by the programmatic 

objectives of learning objectives. Agreement with a learning plan allows the 

expression of individual interests’ subject different experiences, strengths and 

weaknesses, as well as the group. The objectives of learning program often serve as a 

guide to develop the learning plan or curriculum.  

Once the issues are the learning plan have been identified, reorganized and 

clarified, group members choose the topic or topics they want to work.  

It is advisable that all search topics are chosen. It is likely to make this 

research to surface (mainly due to time). It is essential that prior knowledge of the 

students about the issues raised in brainstorming and learning plan is identified. This 

allows a choice of topics that increase the knowledge of students and not those 

subjects they already know.  

Once identified learning issues, it is recommended that the next step is to 

recognize the likely sources of information of knowledge. There is a wide range of 

services ranging from textbooks and monographs to teachers and experts both in 

academia and in the community; it is expected that each group member contribute 

suggestions. The tutor may help clarifying doubts about the validity of some 

resources identified by students (if the tutor has any knowledge of these sources of 

information).  
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At the second meeting of mentoring, more often the group to discuss the 

sources and resources used in the study period. Each member briefly summarizes the 

sources who has explored the reasons for their selection and the problems 

encountered in the search. This is an opportunity for the group to share the sources of 

information and to learn how to access them, and evaluated through a critical 

analysis. From the beginning, the group should discuss how critically evaluate the 

information collected (e.g., the reputation of the authors, employees search methods 

and statistical methods applied). This process is part of the skills required for future 

professional throughout his career.  

In the second session, all members of the group should have an opportunity to 

apply the information they have studied the problem being discussed. Thus 

facilitating the student is training for critical evaluation and correction of prior 

knowledge based on newly acquired knowledge, and develop the ability critically 

evaluate their initial analysis of the problem.  

The provision of information that each student performs can be supplemented 

with articles, diagrams and other material. Nevertheless, this process is not a 

presentation of the information collected but a reconstruction and interpretation of 

the acquired knowledge. From what we have learned in relation to the particular 

problem, students must extract the principles and concepts that can be applied to 

other problems.  

The problem must be re-evaluated by reviewing the learning plan and/or the 

list of hypotheses, indicate what changes should be made and what assumptions 

should be ratified, altered or changed. This allows the student and the group to 

identify issues that have not been discussed in depth; these issues can be part of a 

plan to further study. The information obtained through self-directed learning is 

applied again to the problem of an active and stimulating; increasing their 

understanding and makes, the new information is integrated into the basic knowledge 

of students. Knowledge discussed also can generate new questions and items that can 

establish new apprenticeship schemes. 

 

UDC 519.687; 547 

VISUALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY AS METHOD  

TO IMPROVE STUDENTS’ PERCEPTION 

Antypenko L.M. 

Zaporozhye State Medical University 

Keywords: chemistry computer animation, organic chemistry. 

Intoduction: Currently, chemistry computer animation is widely used around 

the world, for example, well-known programs are: Model ChemLab, Chem Doodle, 

Odyssey, etc. [1]. With their help, you can make a quantum chemical calculations of 

the electronic structure of molecules, which helps scientists to understand the 

mechanisms of reactions, plan experiments, expect results, in popular and accessible 
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way present the theoretical aspects of organic chemistry to students, who in their turn 

better master the subject. 

The aim: The aim of this paper is to increase the interest of university 

teachers to use the animation during classes and laboratory works, which contribute 

the understanding of the chemicals dynamic transformations starting from the 

orbital’s hybridization states, their overlapping, the redistribution of the electron 

density in molecules, and ending up with a demonstration of the classic reactions of 

various rearrangements and cyclizations. 

Discussion: Thus, using the chemical 3D programs, students will learn the 

widely used chemical utensils and tools, because in the result of a purchasing funds 

reduction, not all university laboratories can demonstrate to students, namely: 

beakers, erlenmeyer, florence and volumetric flasks, graduated cylinders, burets, 

pipets, eye droppers, watch glass, evaporation dish, filtering flask with funnel, gas 

syringe, Bunsen burner, magnetic stirrer and hotplate, balances: centigram, electronic 

and high sensitivity balances, calorimeter, conductivity meter, Geiger counter, 

potentiometer, thermometers, pH meter, spectrophotometer and timers, distillation 

setup: distillation flask with heating mantel, distillation head, condenser and 

distillation take-off. 

At the example of the Model ChemLab work flow You can clearly see, that 

student can step-by-step using guidance, or by himself, plan an experiment, adding 

chemical reagents, examining and considering their properties without any harm to 

his health and without violating safety in the laboratory (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Model ChemLab work flow [2]. 

Thus, the student learns in more detail and reasonably understands the types 

of reactions and methods of quantitative and qualitative evaluation of the resulting 

products. Considering the cost of licensed software, for example, once more Model 



6 

ChemLab, it is only $ 520.00 for the university, that can buy a set of programs for 

teacher and twenty students, that will ensure full implementation of the program in a 

specialized computer class and even on some library computers for training during 

free time [2]. 

Conclusion: The benefits of the chemical applications usage in a university 

training program is obvious, I just want to quote the widely known phrase, that 

“student should not use computer for already prepared knowledge, but learn with 

help of the computer”. 
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EXPERIENCE OF IMPLEMENTING PROBLEM- BASED LEARNING 

(PBL) IN ASTANA MEDICAL UNIVERSITY 

Khamchiyev K., Kutebayev T., Akhmetova G. 

Astana Medical University, Astana, the Republic of Kazakhstan 

Keywords: TEMPUS, Astana Medical University, problem-based learning. 

Call for innovative processes in the field of content, structure, organization of 

medical education updating with the purpose to perfect competences of medical 

university undergraduates, increase of competitiveness of the Kazakhstan experts in 

the world market of medical services are defined in the State program of health care 

development in the Republic of Kazakhstan and the Concept of medical and 

pharmaceutical education development of the Republic of Kazakhstan for 2011-2015 

[1,2]. 

For the achievement of general and special competences by the graduates of 

«Astana Medical University» JSC in Mission and the purposes of higher education 

institution, the Strategic plan of the higher education institution development there 

was proposed the  implementation priority of the innovative learning approach. For 

this purpose, along with the other higher education institutions of Greece, England, 

Georgia and the Ukraine, Astana Medical University since 2013 has started working 

in the international grant project «Establishment of the Supra-Regional Network of 

the National Centres in medical Education, focused on PBL and Virtual Patients» 

within the European program «TEMPUS». TEMPUS – one of the European Union 

programs directed to the support of the higher education updating processes in the 

partner countries of Eastern Europe, Central Asia, the Western Balkans and the 

Mediterranean, mainly, through projects implementation of interuniversity 

cooperation. 

There are supported consortia, within the «TEMPUS» projects, consisting 

generally from higher educational institutions or their associations, and also 

unacademic partners. 
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For this work coordination at the level of higher education institution there 

were created the Centre of medical education and Committee on implementation of 

new educational technologies, the TEMPUS working group. The principles of quality 

management system are used for more effective result. Within the integrated system 

of management there was created «Provision on tutoring». All work is carried out 

according to the perfection model (EFQM) that is new, higher criterion of innovative 

activities assessment. 

Within the TEMPUS program, by the method of problem-based learning,  

9 lectures of the “MUA” JSC have gone a cycle of seminars and trainings. Trainings 

were conducted by the supervisor of e-Learning of St. George’s University (London) 

professor of Terry Poulton and consultant on PBL of the same university Ella 

Iskrenko. 

From among the teachers who were trained eight people received certificates 

of tutors, and one – the certificate of PBL trainer. Aiming to increase professional 

qualities of facilitator, the PBL trainer provided 4 trainings for tutors: «Principles of 

problem-based learning method», «Students and a tutor in PBL», «Facilitation in 

PBL», «Adaptation technology of PBL- cases». The PBL method is considered to be 

a successful innovative method of learning directed to student’s individual work. In 

this method the accent of training process displaces from teacher on student 

inasmuch students play more active role, trying to solve a practical task. This 

technique instructs the student to comprehend everything told by the teacher during 

lectures and written in textbooks more widely and more deeply. 

Howard Barrows, taken part in the development of the PBL method at 

MacMaster University in Canada gives definition of PBL from the point of view of 

the specific attributes peculiar to this method [3]. Such characteristics of PBL as 

personal directivity, fixing learning process around the problem and orientation to 

work in small groups, where the teacher acts as mediator. Gijselaers defines PBL on 

the basis of the theoretical training principles, such as step-by-step creation of 

knowledge, meta - learning and context learning [4]. Savin-Baden systematizes the 

PBL models as follows: PBL for knowledge achievement, PBL for professional 

activity, PBL for interdisciplinary understanding and comprehension, PBL for 

interbranch learning and PBL for critical competences acquisition [5]. 

The literature distinguishes three levels of the learning method based on a 

problem: theory, model and practice [6]. Simply speaking, a certain task (problem), 

often taken from real life, is offered to students and “a set of tools” for its solving. 

For the greatest efficiency of this method it is necessary to organize 

educational process properly. The use of this method assumes that certain changes 

will be made in the plan of classes, lectures, seminars and also in the knowledge 

assessment   methodology to optimize benefit of PBL. 

Among advantages of such training method it is possible to specify the 

following: 

1. The PBL method inspires students for individual work. 
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2. The PBL method teaches students to reason. It isn't enough just to learn the 

offered material. To learn a formula, rules and definitions is only the first step in 

understanding of a subject. The student understands why these or those theories, 

concepts and rules are important.  And perceives them by now in a different way. 

3. The PBL method stimulates students to think nontrivially. Properly 

organized setting of a problem stimulates students to search for non-standard 

solutions.  In many cases it is often the quality which is looked for by employers 

while hiring of new experts. 

4. The PBL method “heats” interest of students in sciences. It is important for 

educational process to be interesting and fascinating. And the more actively students 

participate in it, the more interesting the learning process becomes for them. 

5. The PBL method trains students for «real life». This method gives a chance 

to bind the theory to practice therefore a student understands practical aspects of the 

future profession. 

At the present moment at «Astana Medical University» JSC have been created 

groups which are working on clinical cases adaptation on PBL, introduced the 

required changes in the existing educational program «General medicine», selected 

groups of the first-year students who participate in the project, made a schedule of 

classes, opened a site with the materials reflecting the «TEMPUS» project 

implementation and a Web portal for virtual patients creation. Workgroup members 

in association with the tutors have analyzed educational programs of partner higher 

education institutions, defined general structures of the program, scrutinized the 

distinctions in educational programs design, adjusted approaches of common 

accordance for PBL implementation in each new educational program. At the present 

time there has been conducted an analysis of the PBL existing cases of educational 

program of Saint George University, London and accomplishing their integration into 

the educational program of AMU JSC for 1, 2 and 3 years of education. The process 

of cases adaptation has been started according to the «Virtual Patient» program, 

provided by the western side. These cases require modifications and add-ins 

concerned with normative and legal acts of the Republic of Kazakhstan, peculiarities 

of diseases diagnosis and delivery of health care, the nomenclature of medicines, 

ethnic features. The technology of cases adaptation is based on brining the listed 

peculiarities in accordance with the standards of our country. 

Classes with students on the PBL program are conducted in the special rooms 

equipped with all necessary technical means. Since February 2014 by this method 

there have been taught 4 small groups (32 students) of the «General medicine» 

faculty. Both students and tutors were pleasantly surprised with the extensive 

information volume about structure and functioning of an organism, diagnostic 

methods and treatment, patient’s rights which can be derived while studying a simple 

clinical case. And that is especially important, to make training activity very 

fascinating. «It is very interesting for us. High motivation for individual study of the 

material. We feel like doctors and we neatly realize that the patient's life and health 

depend on the level of our knowledge and solutions», - tell students during the 
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reflection which is carried out by the tutors after each class. And it is the evidence of 

the PBL method efficiency, stimulates functioning of the Medical Education Centre, 

the Committee on implementation of new educational technologies, the «TEMPUS» 

working group and tutors for its improvement. 

Thus, the implementation of PBL in educational process of «AMU» JSC, 

providing tutors and students with necessary conditions for the development of their 

creative potential, training in small groups and personal oriented environment 

contribute to the improvement of medical personnel training quality, competences 

perfection of undergraduates, increase of competitiveness of the Kazakhstan experts 

in the world market of medical services. 
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Medical reports contain huge amounts of data about the patient’s health, 

medications, recommendations, procedures, etc. which are expressed mostly as 

narrative text. This information not only comprises the actual health condition of the 

patient, but also encompasses the past medical experience and events like symptoms, 

diseases, medications. 
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Our approach is based on the identification of medical semantic relations [1]. 

This technology that extracts important data from text is the cornerstone for many 

clinical applications. Structured information facilitates effective techniques to access 

and process data, which will result in construction of an intelligent a medical 

decision support system based on patient's records. This system will help doctors 

make decisions about the medication as well as plan proper treatment. 

The vast majority of the events, including the patient's disease evolution, 

treatment results, or the effect of medication make sense only when given the 

corresponding temporal context [2]. Obtaining the chronological order of the 

patient’s medication can play a vital role in clinical research; e.g. the system can 

automatically analyze the impact of a vaccine, observing that the disease changes 

over time.  

The process of identifying the chronological order of events is called temporal 

relation extraction. Our intermediate goal was the construction of a temporal 

information extraction system for patient’s records. It has been submitted to the 

ShARe/CLEF eHealth Evaluation Lab 2014 Task 2. [3] 

The system performs deep semantic analysis based on dependency parsing. It 

analyzes the text from the perspective of grammatical relations between the words in 

the sentence. The structure of a sentence is determined by relation between a word 

and its dependents.  

The system uses a lexicalized parser to annotate grammatical relations 

between diseases, disorders, and other constituents on a sentence level. Grammatical 

pattern matching rules are applied in order to annotate the specifics of individual 

disease/disorder cases.  

In our system, a first preprocessing step identifies the sentence in which a 

mention of disease/disorder exists. The second step is Part Of Speech tagging. It 

tokenizes the text and labels words with special POS tags. In order to have temporal 

context we run a rule-based system for recognizing temporal expressions which 

outputs temporal tagging features. We use SUTime library to find out the time, date 

and duration occurrences within the records. We have added several patterns for 

recognizing medical time and date expressions. In the fourth step we perform 

syntactic parsing – with help of dependency parser we recognize the grammatical 

relations in the sentence. Given these relations, we precisely extract the modifiers of 

diseases/disorders mentioned in the sentence. 

The parser produces the dependency trees that then are used for the extraction 

of information about the disorder by means of regular expression matching. For 

writing domain-specific extraction rules, we used Semgrex util. The proposed 

approach allows restricting the number of rules. Even simple relation patterns can 

already annotate a comprehensive number of uncertain disorder indications. Finally 

we run MetaMap as well as our personal vocabulary look-up to check whether the 

obtained lexical constituents can be identified and normalized (mapping of 
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biomedical text to the UMLS – Unified Medical Language System – metathesaurus). 

If this lookup is successful, we output the concept CUI (Concept Unique Identifier). 

Moreover, in order to improve the quality of temporal attribute prediction 

accuracy we apply Machine Learning algorithms on semantically analyzed sentences. 

The proposed system can not only extract data and the relevant temporal 

information but also, as a consequence, construct the timeline of disease/medical 

events. Although, the timeline itself is not enough to build the decision support 

system, it can be used as a proxy to analyze and aggregate data. 

First, the proper analysis of temporal data of the particular patient will help to 

build the formal patient clinical record. The decision support system then will 

leverage this information in order to encourage the doctor to monitor the course of a 

disease and propose a proper medication. Moreover, the signs of chronic diseases can 

be automatically identified using specified patterns. 

Second, this timeline representation allows for elicitation the temporal 

relationships between the medical events, which will consequently advance the level 

of patient care not only for the specific patient, but also for patients with similar 

symptoms. By virtue of applying machine learning techniques and mining algorithms 

to a large corpus of temporal data we can extract hidden, yet unknown cause-effect 

relations between the events and identify implicit side effects of treatment. For 

instance, the fallout of a combination of several medications used in the therapy of a 

particular disease for the specific kind of patients can be determined. Based on 

statistical data the system can create a specific disease records, which takes into 

account many parameters. 

Finally, the system will be able to provide a treatment plan, create preventive 

care records as well as identify high-risk groups. 

Our experiments suggest that the combination of a deep parsing approach and 

machine learning methods results in an efficient way of extracting temporal 

information from patient’s records. Although the research in temporal relation 

extraction is challenging, we believe that our approach yields the creation of the 

medical decision support system, which would have a great impact on patient care. 
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1Zaitseva E.N., 1Levashenko V.G., 2Subbotin S.A., 3Kirsanova E.V. 

1University of Zilina 
2Zaporizhzhya National Technical University 

3Zaporizhzhya State Medical University 

Keywords: Biomedical Informatics, Information Technologies, Education. 

Introduction. Application of Information Technologies (IT) is one of the 

principal tendencies in medicine now. This process depends on the organization of 

healthcare provision in each country and the presentation of IT in the healthcare 

sector. The development of healthcare informatization is based on knowledge of 

Biomedical Informatics (BMI). BMI is an interdisciplinary area of knowledge which 

development requires experience in medicine and Information Technologies (IT).  

There are several obstacles to developing and implementing BMI in Ukraine 

and post-Soviet countries: the deficiency in cooperation of research and development 

specialists in BMI from medical and technical universities (they usually work 

separately and need corresponding organization and means for collaboration), the 

shortcoming of integrated engineering skills needed to design and maintain 

components of BMI for state and private sectors, insufficient knowledge of medical 

specialists in BMI background, and the different methodologies for the learning of 

BMI in medical and technical universities. 

The goal of our work is to provide conditions for cooperation of medical and 

technical specialists in the area of medical informatics by the creation of virtual 

platform for education on BMI at medical and technical universities. 

Materials and methods. For Ukrainian engineering and medical faculties it is 

vital to acquire the world-recognized methodologies of BMI. Processing and 

implementing of acting worldwide best practices will provide a sound basis for the 

introduction of BMI in Ukraine. To increase the BMI training quality we propose to 

develop the new curricula, courses and learning materials on BMI for MSc/PhD-

students of technical and medical universities involving teachers of both technical 

and medical universities by means of experts from EU universities. Therefore, some 

positive aspects of the Bologna process will be took into account. The experts from 

IT-companies will be also involved. The pilot courses will be conducted on the basis 

of the Ukrainian universities and the proposed curriculums will be approved.  

In such approach we will address the following needs at university level: 

systematic approach to give the direction and context for development of new 

MSc/PhD curriculum in BMI with the cutting-edge EU developments, 

defragmentation and decentralization of the PhD studies for the prominent young 

researchers, commitment of technical universities to increase their knowledge and to 

transfer the capability by networking with other institutions and systematic guest 

lectures, raising awareness and impact on national and regional stakeholders in the 

info-communication engineering community. The target program is intended for 
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MSc/PhD-students of medical and technical universities to gain the understanding of 

the BMI methodologies and paradigms, such as telemedicine, medical decision 

support systems, pattern recognition and image processing, large scale distributed 

repositories and systems, such as Grids and Clouds.  

Systematization and promotion of training and peer-assessment of students 

envisage: developing new learning materials in BMI available in electronic form, 

making lectures for students by leading EU and Ukrainian university teachers, 

organizing seminars for students and teachers. The close cooperation links between 

national institutions and university systems in Ukraine will be spanned through these 

programs and high quality of education in a higher education system in BMI 

programs will be enhanced. 

By developing and introducing of the new Bologna curricula on BMI, 

establishment of required facilities, intense capacity building measures we will bring 

the positive challenges in a short term. The academic quality of BMI will be 

significantly ensured; the curriculum will include the most recent achievements, 

standards, regulations required by future engineering staff, IT and medical experts, 

info-communication and medical leaders in these industries. The professional and 

language skills of the program graduates will be sufficient for entering doctoral 

studies on this specialty and successfully start their employment. Obtained results 

will be summed-up; the efforts, their relevance and utility to the higher educational 

system will be reported and disseminated through the meetings of practitioners, 

academics and experts in EU and Ukraine. 

The results of learning material development will become public with the help 

of the Web-portal. Its functionality will include the centralized storage of 

information, information exchange between the universities (internal curricula, 

reports, storage of document versions), web-based system of distance learning.  

Conclusions. To improve the quality of BMI education one needs to integrate 

medical and technical universities in the training of students. To achieve this purpose 

we have to develop new curricula, courses and learning materials, presented at web-

portal for distance learning. 

 

УДК: 37.015.3:005.32:61-057.875]-043.83 

ФОРМУВАННЯ УМОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

САМООСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Авраменко А.І. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: медичний університет, компетентність самоосвіти 

студентів. 

Вступ. Сучасні динамічні соціально-економічні реалії вимагають 

конструктивних змін у сфері медичної освіти та спрямовують науковий пошук 

на розвиток нових шляхів формування компетентної особистості, яка не просто 
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має певну суму знань, умінь, навичок і професійно необхідних якостей, але і 

здатна до постійного самовдосконалення. Важливим аспектом компетентнісно-

орієнтованої освіти є визначення ключових компетенцій, які були б 

універсальними за своїм характером та ступенем застосування. Компетентність 

у сфері самостійної пізнавальної діяльності майбутнього фахівця є однією з 

таких, оскільки дозволяє особистості гнучко вдосконалювати свою професійну 

кваліфікацію відповідно до мінливих життєвими ситуаціями. Тому мета роботи 

- розкрити особливості формування психолого-педагогічних умов 

самоосвітньої діяльності студентів у медичному ВУЗі в умовах інформаційно-

освітнього середовища. Найбільшою мірою реалізація даного процесу 

стосується професорсько-викладацького складу медичних ВУЗів, оскільки їх 

професійна здатність, авторитет і результативність їх діяльності залежать від 

уміння самостійно та систематично розширювати власний кругозір в обраній 

предметній області сучасної медицини, опановувати інноваційними методами 

та освоювати новітні технології навчання. У зв'язку з цим, головною 

особливістю освіти в Запорізькому державному медичному університеті є 

забезпечення доступності навчального матеріалу для самостійного навчання, і 

саме візуалізація даного процесу за допомогою застосування технічних засобів 

забезпечує якісне засвоєння матеріалу. Слід також зазначити, що в умовах 

навчально-інформаційного середовища створюються можливості не тільки для 

«передачі» певної інформації від викладача до студента, а й активізується 

самостійна робота з використанням інших сучасних освітніх технологій. 

Зокрема, на кафедрах фізичної та колоїдної хімії ЗДМУ формування 

професійної готовності майбутнього фахівця до самоосвіти реалізується при 

наступних взаємопов'язаних між собою психолого-педагогічних умовах. 

Реалізація даної умови полягає у відборі змісту наукової літератури 

(монографії, статті, наукові огляди, рецензії зарубіжних і вітчизняних авторів) 

для самостійного вивчення, створення викладачами кафедри методичних 

посібників, в т.ч. та електронних, для самостійної підготовки до практичних 

занять, семінарів, підсумкових занять, в тому числі і для англомовних 

студентів, вебінарів, веб-консультацій. Висновок Таким чином, психолого-

педагогічними умовами формування професійної готовності студента-медика 

до самоосвіти виступають: орієнтація на особистість і забезпечення повного 

його саморозкриття, суб'єктна позиція по відношенню до власного 

професійного розвитку, націленість на професійне становлення майбутнього 

фахівця, студента-медика як особистості, суб'єкта діяльності , що розширює 

межі його самоосвіти. 
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УДК: 004:378.147:577:[378.096:615]:[378.4:61](477.64-25) 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ 

БІОХІМІЇ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ЗАПОРІЗЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Александрова К.В., Сінченко Д.М., Левіч С.В., Макоїд О.Б. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: освіта, інформаційні технології, комп’ютерні програми. 

Життя не стоїть на місці. Щоденно випускаються сотні приладів, що 

просто вражають своїми властивостями. Всі більшою популярністю 

користуються ноутбуки, планшети, смартфони, електронні книги,  які завжди 

під рукою. Інформацію, яка необхідна просто тут і зараз можна отримати з 

інтернету негайно. Логічним є впровадження інформаційних технологій в 

навчальний процес.  

Використання в фармацевтичній освіті інформаційних технологій 

завдяки сучасним комп’ютерним засобам передачі інформації дозволяє 

здійснювати навчання спеціалістів на якісно більш високому рівні, полегшити 

сприйняття матеріалу при самопідготовці студентів за рахунок доступності 

інформації, візуалізації представлених даних. 

Предмет біохімія та його викладення для студентів фармацевтичних 

факультетів має ряд суттєвих відмінностей, які ускладнюють навчання та 

застосування інформаційних технологій. При вивченні дисципліни необхідним 

є швидке сприйняття та опрацювання великих обсягів інформації студентами. 

Тому для полегшення сприйняття матеріалу використовується комплекс 

інформаційних технологій. По-перше, це лекції з використанням 

мультимедійних презентацій. Сполучення візуального та слухового сприйняття 

інформації дозволяє краще розуміти матеріал, що вивчається, а також сприяє 

легшому запам’ятовуванню та відтворюванню матеріалу. На лекції подаються 

відеоматеріали, графічні зображення, анімація та інше. 

По-друге, це – інтерактивне навчання. Студенти у будь-який час, 

користуючись доступом до мережі Інтернет, комп’ютерними програмами, 

електронними підручниками мають можливість зайнятися підготовкою до 

заняття або виконувати самостійну роботу. Такий вид навчання дозволяє в 

режимі реального часу вступити в живий діалог з реальним персонажем, що 

може підказати, роз’яснити, проконсультувати щодо незрозумілих питань. 

Користуючись посиланнями на певні сайти, особи, що навчаються, мають 

можливість дивитись навчальні фільми, проходити тренувальні тестування,   

Звичайно, використання інформаційних технологій не звільняє та не полегшує 

роботу викладача. Головна роль співробітника кафедри у даному процесі – це 

індивідуалізація групи студентів, проведення консультативної роботи із ними, 

допомога у вивченні теми, вичлененні головного з правильним розставленням  

акцентів.  
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Останнім рівнем комплексу інформаційних технологій є контроль рівня 

засвоювання знань. Перевірка й оцінка знань та вмінь студентів - активний 

процес, який є складовою процесу навчання, оскільки результат контролю – це 

показник співвідношення між поставленими цілями та досягненими 

результатами згідно вимогам навчальних програм. Він також проходить з 

використанням комп’ютерних програм. За допомогою інтелектуальної 

адаптивної програми RATOS ® студенти 3-го та 4-го курсів І та ІІ 

фармацевтичних факультетів мають змогу підготуватись до складання 

ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація», що є безперечно актуальним та 

ефективним методом перевірки рівня їх підготовки. Студенти заочного 

відділення, що навчаються за спеціальностями «Технології парфумерно-

косметичних засобів» та «Фармація» мають можливість дистанційно 

проходити тренувальні тестування з використанням режиму «Піраміда». При 

цьому при невірній відповіді на тест висвічується вірна відповідь, а сам тест 

переноситься в кінець тестування. Це дає змогу не тільки запам’ятати вірну 

відповідь, а й проконтролювати це. 

 

УДК: 378.147: 37.015.3 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДИК  

ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАСВОЄННОГО МАТЕРІАЛУ 

Александрова К.В., Біленький С.А., Іванченко Д.Г., Біленький О.С. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: систематизація й узагальнення знань, інформаційно-

пояснювальні та діяльнісно-розвиваючі методи навчання, кейс-технології. 

Найважливішою умовою для усвідомленого і міцного засвоєння 

студентами навчального матеріалу з будь-якої дисципліни є систематизація й 

узагальнення їх знань, особливо на завершальному етапі навчання. Це 

завдання, зокрема при підготовці студентів до підсумкової атестації, здачі 

КРОК-ів і т.д., до цих пір зазвичай вирішується традиційними методами 

навчання (оглядово-узагальнюючі лекції, консультації тощо. Разом з тим 

принциповою відмінністю сучасного процесу освіти є докорінна зміна самої 

його суті (парадигми) – перехід від інформаційно-пояснювальних методів 

навчання до діяльнісно-розвиваючих, одним з яких якраз і є кейс-технології. 

Дані технології складаються з різних методів: метод дискусії, метод розбору і 

аналізу, метод інцидентів, ігрове проектування, ситуаційно-рольова гра, кейс-

стаді та ін. Однак у кожному разі формування і розвиток особистості в процесі 

навчання відбувається через організацію її діяльності, а в центрі процесу 

знаходиться той, хто навчається, – його мотиви, цілі, здібності, тобто цей метод 

передбачає активний творчий підхід з боку студентів. Тут важливим є не тільки 

кінцевий результат, а й сам процес отримання знань. 

На сьогодні проблемно-орієнтоване навчання з використанням кейсів 

впроваджене в навчальний процес і в нашому університеті з окремими 
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спеціально виділеними групами студентів, і накопичений за цей перід досвід 

показав наступні його позитивні сторони: 

– не маючи відразу готової єдино правильної відповіді від викладача, 

студент вчиться аналізувати ситуацію, робити певні висновки і приймати 

рішення; 

– студент навчається дискутувати, відстоювати свою точку зору, 

використовуючи самостійно вивчений матеріал для аргументації; 

– студент набуває впевненності в собі, не боїться власних помилок, сам 

бачить і усвідомлює свої упущення, може попрацювати над ними самостійно; 

– у багатьох студентів з'являється бажання підготуватися до 

узагальнюючого заняття якнайкраще, з тим, щоб продемонструвати свій рівень 

знань, виступити в ролі консультанта для інших, що неодмінно оцінюється 

викладачем; 

– до кінця навчального року у студента набирається повний набір 

навчально-методичних матеріалів по всіх вивчених за рік темах, який він може 

використовувати для повторення і підготовки до підсумків та атестації.  

Враховуючи вище зазначене, на наш погляд, має певний сенс 

впровадження аналогічних кейс-технологій на етапі узагальнення та 

систематизації знань для всіх студентів, а не тільки окремих груп. При цьому 

навчальний процес, організований з їх використанням, буде ефективним як в 

плані поліпшення якості підготовки студентів, стимулювання їх творчої 

активності, так і оптимізації процесу з боку викладачів. Безумовно, в цьому 

випадку найважливішою умовою успішного застосування даного методу є 

найбільш ретельним чином продумані всі тонкощі і особливості при підготовці 

кожного кейса.  

 

УДК: 378.147.091.39.016 : [378.015.3 : 005.32] 

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ 

ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ У СТУДЕНТІВ 

Александрова К.В., Крісанова Н.В., Рудько Н.П. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: проблемне навчання, навчально-пізнавальна діяльність 

студентів, активні методи навчання. 

Вступ. Пошук шляхів підвищення ефективності навчання студентів 

медичного факультету такій важливій медико-біологічній дисципліні, як 

біологічна хімія, змушує педагогічний колектив кафедри переосмислювати 

мотиваційні підходи до вивчення предмета і використовувати сучасні активні 

методи навчально-пізнавальної діяльності студентів, які об'єднуються в напрям 

під назвою «проблемне навчання». 

Основна частина. Проблемне навчання - це набута здатність до 

вирішення нестандартних завдань, засвоєння нових знань, навичок та розвиток 

навчально-творчої діяльності. Перевагою проблемного навчання є, насамперед, 
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великі можливості для розвитку уваги, спостережливості, активізації мислення, 

активізації пізнавальної діяльності студентів. Воно розвиває самостійність, 

відповідальність, критичність й самокритичність та нестандартність мислення 

студента. Крім того, проблемне навчання забезпечує міцність придбаних знань, 

бо вони здобуваються здебільшого в самостійної діяльності. У даному випадку 

спрацьовує відомий в психології «ефект незакінченої дії», суть якого полягає в 

тому, що дії, які були розпочаті, але не закінчені, запам'ятовуються краще. 

Інакше кажучи, проблемне навчання пов'язане з дослідженням і тому припускає 

розтягнуте в часі виконання завдання. Студент потрапляє в ситуацію вирішення 

творчої задачі або проблеми, він постійно думає про неї і не виходить з цього 

стану, поки її не вирішить. Саме за рахунок цієї незавершеності й формуються 

міцні знання, навички та вміння. Проблемна задача завжди передбачає ряд дій, 

для її вирішення студенту потрібно самостійно провести частковий пошук.  

Схема проблемного навчання, представляється як послідовність 

процедур, що включають: постановку викладачем навчально-проблемної 

задачі, створення для студентів проблемної ситуації; усвідомлення, прийняття і 

вирішення студентами виниклої проблеми, в процесі якого вони опановують 

узагальнені способи набуття нових знань; застосування даних способів для 

вирішення конкретних системних завдань. 

Активні методи навчання – це способи активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів, які спонукають їх до активної розумової і 

практичної діяльності в процесі оволодіння матеріалом. При цьому активний не 

тільки викладач, але активні і студенти. Активні методи навчання можна 

поділити на неімітаційні (наприклад: ведення проблемної лекції, пошукова 

лабораторна робота, самостійна робота студента з літературою, проведення 

семінару) та імітаційні (до них відносяться ігрові методи з імітацією ситуації, 

наближеної до реального життя).  

Колектив кафедри біохімії та лабораторної діагностики ЗДМУ в даний 

час працює над створенням спеціальної програми дистанційного навчання 

студентів з використанням електронного навчально-методичного посібника з 

дисципліни «Біологічна хімія», адаптованого до програми дисципліни і до бази 

даних тестів, запропонованих в буклетах ліцензійного іспиту «Крок-1» за 

період 2001-2015 рр. Такий навчально-методичний посібник планується 

створити для студентів усіх спеціальностей і форм навчання в університеті. За 

умови успішного вирішення поставленого завдання у студентів ЗДМУ 

з'явиться можливість в будь-який час в домашніх умовах, використовуючи 

інтернет-ресурс, перевірити рівень своєї підготовки до ліцензійного іспиту, 

повернутися до теоретичних питань, що зацікавили та виявилися проблемними 

у вирішенні, з метою коригування власних знань з предмета. 

Висновки. Проблемне навчання відповідає вимогам часу: навчати – 

досліджуючи, досліджувати - навчаючись. Тільки так можна формувати творчу 

особистість, тобто виконувати надзадачу нашої педагогічної праці: підготувати 

висококваліфікованого фахівця з лікувальної справи. 
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Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: когнітивне навчання, когнітивно-візуальний підхід. 

Поряд з такими відомими направленнями, як програмування та 

проблемне навчання, в сучасній системі освіти набуває все більше 

розповсюдження методологія когнітивного навчання. В основі даного методу 

лежить розвиток всієї сукупності розумових здібностей та стратегій, 

направлених на адаптацію до нових ситуацій. Тобто когнітивне навчання є 

динамічною системою, в основі якої лежить модель біопсихосоціальної 

організації індивіду. Перевагою даної системи навчання є використання не 

тільки інтелектуальних та пізнавальних механізмів, а, в першу чергу, сенсорно-

перцептивних каналів різноманітної модальності, в тому числі і чуттєво-

інуітивні способи отримання нових знань.  

Одним із методів когнітивного навчання є когнітивно-візуальний підхід 

до формування знань, вмінь та навичок, що дозволяє максимально  

використовувати потенціальні можливості візуального мислення. Центральним 

положенням даного підходу є широке та цілеспрямоване використання 

пізнавальної функції наочності, як то: статичне графічне та табличне 

зображення (2D візуалізація), динамічна анімація (3D візуалізація).  

В теперішній час на кафедрі біохімії та лабораторної діагностики 

використовується методи 2D та 3D візуалізації, як окремо, так і в поєднанні. 

Використання 3D візуалізації в лекційному курсі полегшує сприймання 

студентами матеріалу. Так, використання даного методу для наглядної 

демонстрації механізмів інгібування ферментативних реакцій, дозволило 

збільшити якість відповідей студентів на практичних заняттях. Таким чином, 

впровадження в навчання когнітивно-візуального підходу є досить простим та 

ефективним методом покращання сприйняття навчального матеріалу. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 

Алєксєєва Г.М.1, Мурзіна О.А.2 
1Бердянський державний педагогічний університет 

2Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: інноваційні технології, педагогічні технології, 

технологія, інновація. 

Система професійної освіти України орієнтована на інтеграцію з 

європейським освітнім простором, що вимагає впровадження нових технологій 

професійної підготовки фахівців. Тому професійна освіта вимагає 
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вдосконалення технології навчання та виховання, що ґрунтується на 

використанні інноваційних технологій, які передбачають розробку 

спеціального програмного, інформаційного та методичного забезпечення. 

Проблема інноваційних технологій цікавить багатьох педагогів, зокрема,  

В. Андреєва, С. Архангельського, Т. Борова, І. Дичківську, М. Іванової,  

Н. Плотнікової, І. Подласого, А. Осіна, В. Симоненко, Т. Симоненко, Т. Хасія, 

В. Шапкіна, Д. Шакірової та ін.  

Поняття «інновація» (італ. іnnovatione новизна, нововведення) нові 

форми організації діяльності і управління, нові види технологій, які охоплюють 

різні сфери життєдіяльності людства. Нововведення – це нові якісні стани 

навчально-виховного процесу, що формуються при запровадженні в практику 

досягнень педагогічної науки та використані для передового педагогічного 

досвіду. 

Словник визначає термін технологія (греч. techne – «вміння», 

«майстерність», «мистецтво» та logos – «вчення», «наука») як сукупність 

методів і процесів та науковий опис таких методів. Технологія включає 

мистецтво оволодіння процесом, в результаті чого персоніфікується. 

Технологічний процес завжди передбачає певну послідовність операцій з 

використанням необхідних засобів (матеріалів, інструментів) та умов. 

До інноваційних технологій навчання відносять: інтерактивні технології 

навчання, технологію проектного навчання і комп'ютерні технології. 

Інтерактивні технології – це творчий, цікавий підхід до організації 

навчальної діяльності студентів. 

Поняття «інтерактив» походить від ійського слова «interact». 

Інтерактивний (англ. «іnter» – це взаємний, «act» – діяти )– здатний взаємодіяти 

або перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-чим (наприклад, комп’ютером) 

або з будь-ким (людиною). Основною рисою інтерактивного навчання є 

використання власного досвіду студентами під час розв’язання проблемних 

питань. Організація інтерактивного навчання передбачає використання 

дидактичних і рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення 

проблемної ситуації. Технології інтерактивного навчання розглядаються як 

засоби засвоєння знань, формування вмінь і навичок у процесі взаємовідносин і 

взаємодій педагога та студента як суб'єктів навчальної діяльності. При цьому 

процес навчання організовується таким чином, що студенти вчяться 

спілкуватися, взаємодіяти один з одним і іншими людьми, вчяться критично 

мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу виробничих ситуацій, 

ситуаційних професійних завдань та відповідної інформації. 

Технологія проектного навчання це гнучка модель організації 

навчального процесу в професійній освіті, яка орієнтована на творчу 

самореалізацію особистості шляхом розвитку її інтелектуальних і фізичних 

можливостей, вольових якостей і креативних здібностей. Результатом 

проектної діяльності є навчальні творчі проекти, виконання яких здійснюється 

в три етапи: дослідницький; технологічний; заключний. Технологія проектного 
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навчання сприяє створенню педагогічних умов для розвитку креативних 

здібностей і якостей особистості учня, які потрібні йому для творчої діяльності, 

незалежно від майбутньої професії. 

Комп'ютерна технологія навчання це процес збору, переробки, 

зберігання і передачі інформації студентом за допомогою комп’ютера. 

Сьогодні комп'ютер є: засобом для надання навчального матеріалу студентам з 

метою передачі знань; засобом інформаційної підтримки навчальних процесів 

як додаткове джерело інформації; засобом для визначення рівня знань та 

контролю засвоєння навчального матеріалу; універсальним тренажером для 

придбання навичок практичного застосування знань; засобом для проведення 

навчальних експериментів і ділових ігор з предмета вивчення; одним з 

найважливіших елементів у майбутній професійній діяльності.  

Сучасне професійне навчання вже не може бути без цих технологій, які 

дозволяють розширити області застосування комп'ютерів у навчальному 

процесі. 

Інноваційну технологію розглядають як особливу організацію діяльності 

та мислення, які спрямовані на організацію нововведень в освітньому просторі, 

або як процес засвоєння, впровадження і поширення нового в освіті. 

У професійній освіті інноваційними вважаються ті педагогічні 

технології, що спрямовані на задоволення актуальної потреби системи освіти, 

спираються на використання нових знань та базуються на мотивації майбутніх 

фахівців.  

Інноваційні технології, що використовуються у системі професійної 

освіти розглядаються як моделювання викладачем змісту, форм і методів 

навчального процесу відповідно до поставленої мети з використанням новизни. 

Сьогодні використовуються такі технології навчання як: диференційоване, 

проблемне, контекстне навчання, ігрові технології навчання, інформаційні 

технології, кредитно-модульна технологія, особистісно орієнтоване навчання 

тощо. 

Інноваційні технології навчання відображають суть майбутньої професії, 

формують професійні якості фахівця та є своєрідним полігоном, на якому 

студенти відпрацьовують професійні навички в умовах, наближених до 

реальних. Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес 

передбачає нові підходи до визначення цілей навчання, до відбору його змісту, 

до планування методів навчання, методів контролю і оцінки знань та вмінь 

студентів тощо.  

Висновки. Інноваційна технологія є складним процесом, який потребує 

умілого, конструктивного управління. Впровадження інноваційних 

педагогічних технологій суттєво змінює освітній процес, що дозволяє 

вирішувати проблеми професійного навчання, формування індивідуальної 

професійної перспективи. 
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програми. 

Вступ. На сучасному етапі розвитку медичної галузі міжнародними 

науковими та професійними медичними співтовариствами та організаціями 

рекомендована практика розробки та впровадження в систему надання 

медичної допомоги насе-ленню принципів доказової медицини. Доказова 

медицина (ДМ) (evidence-based medicine) ‒ розділ медицини, що базується на 

доказах і передбачає пошук, порів-няння, аналіз та впровадження отриманих 

доказів для використання в інтересах хворих (Evidence Based Medicine Working 

Group, 1993).  

Методологічною основою доказової медицини є клінічна епідеміологія. 

На-магання визначити прогноз захворювань, тобто передбачити ймовірність їх 

ви-никнення, перебігу і завершення, виникли ще в глибокій давнині, одночасно 

з по-явою медичної практики. Колись клінічна медицина та епідеміологія 

складали одне ціле (White K.I., 1991), більшість засновників епідеміології були 

клініциста-ми. Лише у минулому столітті дві дисципліни розійшлись. У кожної 

з них свої школи, системи підготовки спеціалістів, журнали та сфери інтересів. 

В останній час клініцисти та епідеміологи все сильніше стали усвідомлювати, 

що їх області тісно пов'язані і без взаємодії можливості кожної з них обмежені 

(Fletcher R.H., 1992). Сьогодні стало очевидним, що дослідження, які 

присвячені діагностиці, розповсюдженню, природньому перебігу, лікуванню та 

профілактиці захворювань, засновані на епідеміологічних методах («клінічна 

епідеміологія»), надають найціннішу інформацію для прийняття клінічних 

рішень. Клінічну епідеміологію слід розглядати як одну з фундаментальних 

наук, на якій ґрунтується сучасна медицина. 

Метою даної роботи є пошук шляхів удосконалення викладання 

дисципліни «епідеміологія» на сучасному етапі. 

Основна частина. Вивчення епідеміології здійснюється на 5 курсі 

навчання у відповідності до програми навчальної дисципліни для студентів 

вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Вивченню 

основ епідеміологічного методу дослідження виділяється 2 учбові години. 

Зрозуміло, що за такий час можливо лише сформувати уявлення про існування 

такого методу і аж ніяк не навчити хоча б основним прийомам та показати як 

працюють інструменти клінічної епідеміології та доказової медицини. 

Доказова медицина передбачає ретельне, обґрунтоване дослідження, що 

базується на здоровому глузді, використання найкращих сучасних свідчень для 

лікування кожного пацієнта. Від уміння лікаря прогнозувати перебіг 
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захворювання в значній мірі залежить його професійна репутація. Термін 

"evidence based medicine" (доказова медицина) було введено для визначення 

медичної практики, заснованої на даних добре організованих клінічних 

досліджень. Завдання лікаря  - знайти ці дані, оцінити їх, всебічно обміркувати 

і застосувати до свого пацієнта. На жаль, дотепер програма навчання майбутніх 

медиків не передбачає достатньо часу для набуття цих навичок. 

Отже, одним із напрямів доказової медицини є аналіз результатів 

клінічних досліджень, які можуть стати підставою для прийняття рішень. Лікар 

може зробити це, використовуючи оглядові публікації та електронні ресурси. 

Завдяки використанню принципів клінічної епідеміології лікарі різного 

профілю отримують єдину наукову базу даних, оскільки спираються на 

висновки добре організованих та достовірних досліджень. На наш погляд, ще в 

стінах вищого медичного закладу майбутніх лікарів слід знайомити з 

ресурсами, на яких можна вільно провести пошук або хоча б отримати вихідні 

дані статей, та вчити навичкам їх використання. Зокрема, найпопулярнішим 

ресурсом є PubMed – пошукова система, розроблена в Національному центрі 

біотехнологічної інформації (National Center for Biotechnology Information - 

NCBI), який є підрозділом Національної Медичної бібліотеки США (National 

Library of Medicine - NLM), що є частиною Національного Інституту Здоров'я 

США (National Institutes of Health - NIH). База даних медичної інформації 

(MEDLINE) включає бібліографічні описи з більш ніж 4800 медичних 

періодичних видань з усього світу, починаючи з 1949 р. В даний час MEDLINE 

доступна безкоштовно для пошуку через Інтернет як для фахівців, так і для 

широкої публіки. За тематикою MEDLINE включає широкий спектр областей, 

що відносяться до біології та медицини: наукові дослідження та їх методологія, 

клінічна практика, медсестринська справа, стоматологія, фармакологія, 

ветеринарія, а також суміжні дисципліни, зокрема, медичні аспекти біології, 

зоології, ботаніки та охорони навколишнього середовища. Популярна серед 

медичних працівників Кокранівська бібліотека (The Cochrane Library) - 

основний продукт діяльності Кокранівського співробітництва. Вміщені в 

бібліотеці систематичні огляди містять строго доведені наукові факти, тому 

Кокранівська бібліотека містить обмежене коло публікацій – метаінформацію 

про рандомізовані клінічні дослідження. Її перевага – повністю достовірний 

матеріал оглядів і наявність досить великої кількості мультимедійних 

матеріалів. 

Таким чином, завдання вищої школи навчити студентів правильному та 

об’єктивному використанню наукової інформації, застосуванню загальноприй-

нятих стандартів діагностики та лікування, що послужить підвищенню 

ефективності роботи лікаря в майбутньому. 

Для сучасного лікаря вимогою часу є достатній обсяг знань, необхідних 

для розуміння причин і механізмів захворювання, клінічний досвід, інтуїція та 

набір якостей, які в сукупності становлять так зване клінічне мислення. 

Клінічна епідеміологія вивчає закономірності поширення захворювань, 
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здійснює прогнозування для певного хворого на основі вивчення клінічного 

перебігу хвороби в аналогічних випадках. Для уникнення неправильних 

висновків лікар повинен покладатися на результати досліджень, які 

ґрунтуються на суворих наукових принципах і методах, що сприяють 

мінімізації систематичних і випадкових помилок у медичній практиці. 

Достовірна інформація є вимогою для прийняття клінічного рішення лікарем.  

Однією з цілей доказової медицини є оцінка якості клінічної інформації 

та її вірне тлумачення, аналіз результатів клінічних досліджень. 

Методологічною основою доказової медицини є системні дослідження – 

науково обґрунтовані, добре організовані клінічні дослідження з визначенням 

кінцевих цілей – одужання пацієнта, розвиток можливих ускладнень тощо. 

Звісно, досвід використання набутих знань в медичній практиці формується 

роками, але базові рівень знань в даному напрямку лікар повинен почати 

формувати ще в студентстві. Тому, програма підготовки лікарів має включати 

достатньо часу для засвоєння питань планування досліджень, розробки дизайну 

дослідницького питання, методів збору інформації та подальшого аналізу 

даних. Вкрай важливо навчати студентів сучасних методик статистичної 

обробки даних та подальшій їх інтерпретації. Провідне місце серед програм, 

призначених для статистичної обробки інформації, займає SPSS. Використання 

програми SPSS надає можливість отримати інформацію про статистичні 

характеристики досліджуваних випадків захворювань, оцінити вплив факторів 

на формування захворюваності тощо. Загалом, пакет SPSS дає можливість не 

тільки обробляти дані, але й формувати звіти про результати обробки, має 

значний арсенал наочного подання результатів за допомогою графіків і діаграм. 

Беручи до уваги вищевказане, вкрай важливим є формування у студентів 

медичних ВУЗів, інтернів базового рівня знань щодо основних засад клінічної 

епідеміології шляхом поглиблення спеціальних знань та вмінь з урахуванням 

сучасних тенденцій. 

Висновки. Ставлення медичної громадськості світу до доказової 

медицини ще неоднозначне: від захоплення до більш ніж прохолоди, навіть до 

ігнорування. Ігнорують її, звичайно, ті медики, які зовсім не знають, що це 

таке. Медики повинні знати, яку допомогу надає доказова медицина у їх 

нелегкій діяльності, піднімає професіоналізм до світового рівня. Тому, система 

підготовки спеціалістів повинна забезпечити високу якість освіти й 

відповідність навчальних програм підготовки й підвищення кваліфікації 

фахівців міжнародним нормам і рівням знань. В освітні програми повинне 

вводитися все найсучасніше й передове зі світової практики для створення 

гідних умов діяльності лікарів. А час, витрачений на вивчення клінічної 

епідеміології, окупиться сторицею. 
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КОГНІТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ  НАВЧАННЯ 
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Українська Академія Акмеології 

Ключові слова: когнітивність, технологія, когнітивні технології, освіта, 

телемедицина, акмеологія. 

Вступ. Когнітивні технології, такі як і когнітивні технології навчання є 

сучасним напрямом науки і практики. Такі технології передбачають особливі 

підходи до ухвалення інноваційних технологічних рішень, науково-практичних 

досліджень поведінки фахівця-медика тощо.  

Мета дослідження. Автором проаналізовано когнітивні технології 

загалом, а також когнітивні технології у медицині, навчанні медика та 

фармацевта зокрема. Розглянуто когнітивні технології у медицині загалом та 

деякі питання їх застосування у когнітологічних технологіях навчання. 

Основна частина. У сучасному динамічному світі досягнення 

креативних результатів значною мірою залежить від когнітивного потенціалу 

людини. Відомо, що інформаційно-телекомунікаційний комплекс країни часто 

вартує більше ніж будь-які інші досягнення науки. У цих умовах актуалізується 

поширення когнітивних технологій у медицині, фармакології, дистанційній 

освіті та телемедицині. Уперше термін “технологія” в науці, виробництві, освіті 

вжив професор університету Ґеттінгена Іоган Беккман. На його думку, під 

технологіями слід розуміти способи та засоби створення “корисних вмінь”, 

сукупність знань про виробництво життєвих благ, економіку та організацію 

виробництва, а також способи впливу на предмети праці. Тому під технологією 

до початку ХІХ ст. розуміли мистецтво ведення будь-якої діяльності. 

Наприкінці XIX ст. та у XX ст. поняття “технології” застосовували стосовно 

способів функціонування матеріального виробництва. У 60-ті роки ХХ ст. 

тлумачення поняття “технологія” знову розширилося. Цьому, зокрема, сприяла 

праця футуролога й фантаста Станіслава Лема “Сума технології”. Згідно з 

поглядом Лема, технології – це “визначені станом знань та суспільною 

ефективністю способи досягнення цілей, які ставить суспільство, в тому числі й 

таких, які ніхто, коли починав справу, не мав на увазі”.  

У сучасних наукових джерелах велику увагу приділяють когнітивним 

технологіям в медицині. Такі технології стосуються способів управління 

медичними закладами, освітніми системами, виховним процесом тощо. Тому 

вони отримали назву “медичних технологій”. Медичні технології стали 

предметом не лише підтримання стабільності, а й соціального проектування. 

Розроблено математичні моделі таких процесів та явищ, які донедавна вважали 

предметом медичних наук. Це, поряд з іншим, стимулювало поширення 

поняття “когнітивні технології” та зростання уваги теоретиків й практиків до 

пов’язаних із ними питань. Cognitio у перекладі з латинської мови означає 
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“пізнання”. Когнітивні (пізнавальні) технології – способи трансформації 

пізнавальної поведінки людини, організацій, націй через покращення їхнього 

інтелектуального потенціалу або залучення до сучасних інформаційних систем. 

Зазначимо, що окремий вид когнітивних технологій формують ті, що змінюють 

соціальну поведінку людей та певних соціумів, наприклад, когнітивні 

технології дистанційного навчання та телемедицини. 

Основою когнітивних технологій є когнітивна наука, що вивчає, як люди 

сприймають світ, як мислять, на що звертають увагу, як запам’ятовують 

інформацію тощо. Тому когнітивні технології спираються на засади нейро 

науки, теорію синергетики, комп’ютерні та інформаційні технології, 

математичне моделювання людської свідомості, інші наукові й практичні 

концепти, які раніше вважали складовими фундаментальної та прикладної 

природничої науки. Від самого початку когнітивні технології в медицині 

розвивалися у тісному взаємозв’язку з гуманітарними та інформаційними 

технологіями. Це сприяло створенню передумов для нового технологічного 

укладу, за якого об’єктом та суб’єктом усіх перетворень в медицині та інших 

сферах стане людина. Швидкий розвиток біо- та нанотехнологій наприкінці  

ХХ ст. сприяв NBIC-конвергенції (за першими літерами відповідних 

технологій: N – нано; B – біо; I – інфо; C – когно). Термин  

“NBIC-конвергенція” запровадили у 2002 р. Михайло Роко та Вільям 

Бейнбрідж, Допомогти людям, фірмам, державним інституціям у застосуванні 

когнітивних медичних технологій під часі пошуку, оброблення, аналізу певної 

інформації покликані когнітивні підсистеми економіки у медицині. 

Розв’язанню цього питання здатне сприяти запровадження: по-перше, 

синергетичного підходу до управління різними медичними економічними 

системами; по-друге, когнітивних медичних технологій.  

Когнітивні технології медичного маркетингу, на відміну від традиційних 

підходів, спрямованих на просування медичних товарів, дають змогу впливати на 

свідомість споживачів, оскільки формують у них бажані для фірми стандарти 

споживання. Автор пропонує свій підхід до вирішення проблеми когнітивних 

технологій у навчанні – на основі кібернетично – акмеологічної – технології (КА - Т). 

КА - Т – це інноваційна технологія; це методика; це сукупність моделей і методів; це 

синергетичні процеси. КА - Т застосовується у авторській комп»ютерно – 

аналітичній кіберакмеологічній експертно – ергатично – ергономічній інформаційній 

системі (КА - ІС), яка має різні фази реалізації в залежності від типів КА -  

Т. Креативна акмеологія базується на поєднанні ідей , що випливають з явищ 

креативності творчості, розвитку в соціокультурних, діяльнісних середовищах, науці, 

культурі та ін. Інтегруючим чинником, що стимулює перехід від усіх форм творчості, 

інноватики до акмеології, виступає ідея вищої результативності та вищих рівнів 

розвиненості особистісних механізмів та індивідуальних і групових формах. Хоча 

креативна акмеологія базується на основних ідеях акмеології, але акцентує увагу на 

суб'єктивних механізмах, їх розвитку у зв'язку з досягненням акме - результатів у 

творчості. 
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Акмеологічні технології відрізняються в першу чергу гуманістичною 

спрямованістю, тому, що вони призвані допомогти в здійсненні прогресивного 

розвитку особистості, тоді як психологічні впливи по своїй суті є 

маніпулятивними. Гуманістична спрямованість акмеологічних технологій стала 

основою для гуманітарно-технологічного розвитку особистості. Автором 

розроблені відповідні Акме – Алгоритми за типами реалізації, що 

класифікуються наступним чином: евристичні, експертні, синергетичні, 

кібернетичні, кіберакмеологічні, біфуркацій ні, атракторні, біхевіористичні, 

інтелектуальні, креативні, когнітологічні, генетичні, «розмиті», невизначені, 

слабо визначені, паралельні, рекурсивні, мережеві, дистанційні, математичні, 

логічні, прогностичні, континуальні тощо. 

Акме – Алгоритми за концепцією і принципами реалізації систематизуються 

так: ембріонологічні, морфологічні, фізіологічні, педіатричні, ювенологічні, 

педагогічні, акмеологічні, гендерологічні, геронтологічні, синологічні, валеологічні, 

собріологічні, менеджерські, соціальні, мистецькі, культурологічні, ергатичні, 

екологічні, вітальні, психологічні, політичні, економічні тощо. Акме – Алгоритми 

реалізують авторську КА –Т у КА – ІС за допомогою відповідного системного і 

прикладного комп»ютерно – акмеологічного забезпечення: інформаційного 

(інфологічного), технічного, програмного, правового, нормативного, 

біхевіористичного, акмеологічного, синергетичного, евристичного, інтелектного, 

когнітологічного, методологічного, технологічного, кадрового, економетричного, 

ергономічного, ергатичного, аналітичного, математичного, алгоритмічного, 

мережевого, дистанційного, паралельного тощо. 

Висновки. Пришвидшення науково-технічного прогресу в сучасних 

умовах індукує низку кардинальних технологічних зрушень. Можна 

виокремити тенденцію до поширення інформаційних та медичних технологій, 

що намітилася з 80-х років ХХ ст., розвиток біо- та нанотехнологій в останні 

десятиліття. На тлі цих зрушень особливо виразним є неухильний поступ 

когнітивних технологій управління медициною. Автором розроблені 

спеціалізовані когнітивні медичні технології на основі кіберакмеологічного 

підходу які успішно реалізуються у КАМБІС. Пришвидшення розвитку 

когнітивних технологій та когнітивних підсистем медицини, перетворення 

когнітивної сфери на потужну динамічну складову національного господарства 

– необхідна умова вдосконалення управління в усіх ланках медицини.   

 

УДК: 004.9 

ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В МЕДИЦИНІ 

Антонов В.М. 

Національний технічний Університет України,  

Українська Академія Акмеології 

Ключові слова: технологія, навчання, медицина, акмеологія, 

дистанційне навчання. 
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Вступ. В Національному технічному університеті України «Київському 

політехнічному інституті» аналізуються та реалізуються проблеми 

проектування дистанційних КАМБІС: кіберакмеологічних медико-біологічних 

інформаційних систем.  

Мета дослідження. Реалізація інноваційної технології дистанційної 

освіти в КАМБІС – освіта на основі кіберакмеологічних медико-біологічних 

інформаційних систем, яка повністю або частково здійснюється за допомогою 

телекомунікаційних технологій і засобів.  

Основна частина. Кіберакмеологія – це наука про технологічне 

моделювання розвитку та удосконалення творчої індивідуальності людини; 

методологія проектування нових знань про людину та досягнення бажаного 

результату, яка включає інноваційні технологічні моделі і методи створення 

архітектоніки для креативного акме- саморозвитку особистості на еволюційному 

шляху творчої зрілості та впровадженні кібернетично-математичних акме- систем, 

що базується на основних принципах таких наук як кібернетика, математика, 

акмеологія, генетика, психологія, психогенетика, синергетика, біхевіоризм, 

когнітологія тощо. Концепція кіберакмеології полягає у теоретичному і 

практичному моделюванню талантів та здібностей особистості на основі сучасних 

інформаційних технологій (ІТ) – за рахунок методології досягнення акме- точок 

Людини у різних областях та ситуаціях, та реалізація побудованої моделі на основі 

філо- і онто- ґенезу у вигляді кіберакмеологічної інформаційної системи (ІС). 

Принципи кіберакмеології полягають у наступному: структурування власного 

суб’єктивного досвіду на основі СІТ, формування автокреативності, 

конструювання внутрішнього світу людини, комунікації та людського спілкування, 

інтелектуальної синергетичності особистості, когнітологічної акмеологічності 

людства, креативної біхевіористичності особистості, програмування швидкого 

інтелектного навчання. В акмеології розроблені і успішно використовуються 

гуманітарні технології самопізнання, самооцінки, саморозвитку. Акмеологічні 

технології завжди є індивідуально спрямованими, вони використовуються для 

особистісно-професійного розвитку особистості. Головним методом акмеологічних 

технологій є акмеологічний вплив. Акмеологічний вплив – це інтегрований і 

цілеспрямований вплив, який здійснюється на особу чи групу, і має гуманістичний 

зміст і спрямований на розвиток особистості або групи. Підвищення рівня 

саморегуляції в результаті акмеологічного впливу необхідно для того, щоб 

сформувати в людей впевненість в собі, своїх силах, виключити виникнення паніки 

і песимістичних настроїв, боязні завтрашнього дня, підвищити їх працездатність, 

стресостійкість, більш повно реалізувати потенціал тобто зробити особистість 

більш сильною. 

Розробка інструментарію акмеологічних технологій привела до формування 

напрямку, який має назву – акметектоніка. Акметектоніка – розглядає виключно 

тільки внутрішні причини і детермінанти руху до професійного акме. Отже, 

акметектоніка – це внутрішній рух до оптимуму, яке дозволяє суб’єкту на основі 

самопізнання і саморозвитку визначити свою точку , своє джерело, рухому силу 
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розвитку. В акметектоніці еталон суб’єкту професійної діяльності визначений як 

образ акме, під яким розуміють сукупність найвищих якісних показників 

інтелектуальних, емоційних, вольових, комунікативних характеристик і складових 

здоров’я, отриманих в процедурах оцінювання і корекції. Її структура виглядає 

таким чином: інтелектуальна акметектоніка, емоційно-чуттєва акметектоніка, 

вольова акметектоніка, комунікативна акметектоніка, акметектоніка здорового 

способу життя. 

Кожний розділ акметектоніки включає: 1) одиниці аналізу, розвитку і 

реалізації; 2) експертно-діагностичні методи збору, аналізу і інтерпретації інформації, 

отриманої про об’єкт; 3) модель реальних професійних якостей; 4) модель реальних 

професійних здібностей; 5) модель реальних умінь і навиків; 6) техніки впливу і само 

впливу в процесі навчання і розвитку; 7) техніки корекції і само корекція наявного 

стану; 8) техніки конструювання і розвитку професійного акме. 

Суб'єкт дистанційної освіти в КАМБІС віддалений від педагога, і/або 

учбових засобів, і/або освітніх ресурсів. Отже, дистанційна освіта  по КАМБІС 

- це навчання в області кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних 

системах на відстані; у відмінності від звичайного заочного навчання, 

дистанційна освіта - зручна освіта без відриву від роботи і сім'ї. Дистанційна 

освіта по КАМБІС - це новий підхід до освітньої парадигми в області 

кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних систем. Основні 

відмінності: основна місія освіти - забезпечення умов самовизначення і 

самореалізації особи; освіта - творення людиною образу миру в собі самому в 

світ наочної, соціальної і духовної культури. Засоби ІКТ (інформаційно-

комунікативних технологій) для КАМБІС при дистанційному навчанні: 

дистанційні курси, електронна пошта, форум і блоги, чат і ICQ, теле- і 

відеоконференції і т.д. Дистанційне навчання в області кіберакмеологічних 

медико-біологічних інформаційних системах за своєю методологією претендує 

на окрему форму навчання (разом з очною, заочной, вечірньою, екстернатом). 

Дистанційне навчання по КАМБІС має декілька моделей. Зокрема — модель 

інтеграції очного і дистанційного навчання в різних пропорціях. Завдяки 

економічності (не вимагається витрат на оренду приміщень, поїздки і т. п.). 

Дистанційне навчання в області кіберакмеологічних медико-біологічних 

інформаційних системах — зручна форма навчання для заочників, екстернів, 

вечірників. Дистанційне навчання займає все велику роль в модернізації освіти. 

Підсумковий контроль при навчанні з допомогою ДОТ (дистанційних освітніх 

технологіях) по КАМБИС можна проводити як очний, так і дистанційно.  

Висновки. Основна суть дистанційної освіти по КАМБІС полягає в 

тому, що матеріал, що вивчається, складений в модульному вигляді, зручному 

для самостійного навчання. Кожен модуль представляє логічно завершений 

блок, при вивченні допускається будь-яка послідовність проходження модулів. 

Кожен модуль має назву, визначена його мета включення в навчання, 

розкритий зміст модуля, визначений рівень готовності до майбутньої 

професійної діяльності. 
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УДК: 341.383+343.222.4]:615.15 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КРИМІНАЛЬНУ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ФАРЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Бабкіна О.П., Варуха К.В. 

Національний медичний університет ім.. О.О. Богомольця 

Ключові слова: правовий статусу людини і громадянина, стаття. 

Основи правового статусу людини і громадянина – це загальний 

конституційно-правовий інститут, норми якого закріплюють вихідні засади, що 

визначають статус людини й громадянина в суспільстві й державі, принципи 

взаємовідносин. Правовий статус людини і громадянина визначається сукупністю 

прав, свобод і обов'язків, якими людина і громадянин наділяється як суб'єкт 

правовідносин, що виникають у процесі всіх видів правових норм [1-3 ]. 

Неправильні дії фармацевтичних працівників можуть бути використанні 

для притягнення їх до дисциплінарної або кримінальної відповідальності. 

Кримінальна відповідальність фармацевтичних працівників настає за злочини, 

передбачені в кримінальному кодексі України:  

«…Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів… 

Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем… 

Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів без мети збуту... 

Стаття 311. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів …з метою їх 

використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи 

психотропних речовин... 

Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або 

заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем…з метою подальшого збуту, а також їх збут для виробництва або 

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів… 

Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, 

призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання 

службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням…, а також 

незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим 

особам такого обладнання... 

Начало формы 
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Стаття 318. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи 

збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або прекурсорів, …призначених для вироблення або виготовлення цих 

засобів чи речовин… 

Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: 

1. Порушення встановлених правил посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, 

виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, 

пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих 

засобів чи речовин …» 

Таким чином, з метою запобігання притягнення фарцевтичних 

працівників до кримінальної відповідальності, необхідно ознайомлювати 

фармацевтів і провізорів з їх правами та обов'язками, а також існуючими 

нормами чинного законодавства. 
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ДИАГНОСТИКА ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ 

Баязитов Н.Р., Ляшенко А.В., Годлевский Л.С. 

Одесский национальный медицинский университет 
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Введение. При анализе лапароскопических изображений и принятии 

решений хирургом важными являются характеристики изображения, которые 

включают как цветность так и контуры образований, подлежащих оценке. В то 

же время, автоматизация постановки диагноза при лапароскопических 

исследованиях органов брюшной полости не нашла широкого распространения 

– в доступной литературе представлены единичные сведения, 

свидетельствующие о возможности алгоритмизации постановки диагноза 

острого воспаления червеобразного отростка по характеристикам его 

поверхности.  

Целью настоящего исследования является разработка научно – 

техническая разработка синдромального классификатора лапароскопических 

изображений на основе анализа их цветности, контура и текстуры.  
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Основная часть. При определении возможностей лапароскопической 

автоматизированной диагностики исходили из необходимости оценки 

цветопередачи, контура и текстуры рассматриваемого объекта. При этом были 

определены следующие синдромы: геморрагический, ишемический и 

онкологическая патология, отличающиеся между собой по характеристикам 

цвета, контура и текстуры изображений. 

Диагностику геморрагий на соответствующих цифровых изображениях 

проводили следующим образом: 1) каждый снимок рассматривали отдельно в 

трех шкалах RGB системы цветности. При этом было обнаружено, что 

наилучшее контрастирование очага геморрагии получают в шкале зеленой 

части спектра. Меньшая степень контрастирования достигается в красном 

канале шкалы и наихудшая – в синей шкале 2) определяли пиксели с 

максимумом интенсивности цвета в зеленой шкале и от найденной величины 

идентифицировали им добавляли к общему изображению подобные пиксели, 

набирая критическое число G n, после чего применяли метод адаптивной 

эквализации гистограмм 3) переход к получению открытого изображения 

проводился на гистограммах эквализированных изображений, «составленных» 

из дисков радиусом в 15 пикселей. Подобным образом осуществлялась 

диагностика ишемических изменений – в этом случае ведущим признаком 

было «количество белого цвета» - светлость по шкале CIELAB. 

В работе для определения краев/границ посредством приближенного 

вычисления градиента функции интенсивности применяли оператор Собеля – 

дискретный дифференциальный оператор, вычисляющий приближенные 

значения производных разного порядка для функции яркости пикселей. 

Полученные результаты показали, что при диагностике цирроза печени 

чувствительность и специфичность разработанной методики составили 68,0% и 

82,8%, в то время как при экспертной оценке снимков аналогичные показатели 

составили 44,0% и 65,7% соответственно (P>0,05).  Чувствительность 

разработанного метода при диагноcтике эхинококкоза (на момент 

исследования – очаговых изменений в печени) составила 88,9% и превышала 

соответствующий показатель, полученный при экспертной оценке у этих же 

пациентов (54,5%) (P<0,05). При диагностике ангиоматоза печени 

чувствительность и специфичность превышали соответствующие показатели в 

группе контроля (экспертная оценка) на 38,9% (P<0,05) и на 28,6% (P<0,05), а 

негативный прогностический показатель возрастал на 23,5% (P<0,05). 

Диагностика метастатических очагов печени с помощью разработанного 

метода характеризовалась чувствительностью и специфичностью 

превышавшими эти показатели при экспертной диагностике на 33,4% (P<0,05) 

и на 28,6% (P<0,05). При этом как позитивный, так и негативный 

прогностические показатели были выше таковых при экспертной диагностике – 

на 40,9% (P<0,01) и на 33,6% (P<0,01). 

Выводы. Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о 

высокой эффективности применения разработанной технологии диагностики 
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поражений печени, обеспечивая автоматическое распознавание соответствующих 

нозологических форм по характерным синдромальным проявлениям 

лапароскопических снимков поверхности печени. При этом по показателю 

убывания эффективности диагностики рассматриваемые заболевания 

располагались в ряду: метастатическое поражение печени, ангиоматоз, 

эхинококкоз (солитарные опухоли значительных размеров) и цирроз печени. 

 

УДК: 378.147 

АНАЛИЗ ПОДСИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ LMS MOODLE 

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

Сидоренко О.В. 

Запорожский медицинский государственный университет 

Ключевые слова: дистанционные курсы, системы тестирования, LMS 

Moodle, формат GIFT. 

С 2012 г. в ЗГМУ используется платформа для дистанционного обучения 

LMS Moodle [1]. Отдельный курс по предмету включает различные виды 

учебной активности студента, в том числе и тестирование. 

Для дистанционных подготовительных курсов было разработано и 

внедрено около 1500 тестовых заданий. Существует несколько типов тестовых 

заданий: альтернативные вопросы, вопросы множественного выбора, числовые 

и вычисляемые вопросы, вопросы открытого типа, требующие развернутого 

отчета, вопросы на соответствие. 

Анализ показал, что наиболее распространенный тип заданий при 

подготовке к ЗНО является «Множественный выбор». Поэтому этот тип 

использовался при наполнении банка тестовых заданий. 

Так как создание одного самого простого тестового задания через веб-

форму занимало много времени, главной задачей стал поиск 

оптимизированного алгоритма создания тестовых заданий. 

Анализ источников [2-3] позволил найти оптимальный вариант – 

подготовка тестов в GIFT формате с дальнейшим импортом в LMS Moodle, что 

позволило сократить время создания тестовых заданий более, чем в 2,5 раза. 

На сегодняшний день оптимизация процесса создания банка тестовых 

заданий продолжается. Изучаются характеристики модулей SCORM/AICC, 

которые включают возможности взаимодействия, доступности и 

многократного использования сетевого контента обучающих курсов. 
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3. Рижов О. А. Моделі знань в системах дистанційного навчання. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
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Ключевые слова: стоматологическая диспансеризация, 

информационные технологии. 

Введение. Сегодня стоматологический профилактический осмотр 

(диспансеризация) представляет собой периодически повторяющийся осмотр 

пациента, в том числе и детей, периодичность которого (дважды в год) 

базируется на средних показателях латентного периода формирования 

наиболее распространенного заболевания – кариеса зубов. Подобный подход 

связан со значительными потерями информации о состоянии зубов ребенка и 

требует реформирования на основании внедрения в практику врача-

стоматолога современных информационных технологий.  

Целью работы были разработка и внедрение системы информационного 

обеспечения стоматологической диспансеризации. 

Основная часть. Накопленный опыт показывает целесообразность 

концептуального подхода создания информационной технологии 

диспансеризации на основе мониторинга показателей здоровья, включающего 

следующие этапы:  

1) сбор и хранение данных мониторинга (с применением ПО и интернет-

технологий для обеспечения возможности пользователю, состоящему на 

диспансерном учете, а также близким родственникам/ иным лицам, которым 

делегирован доступ к соответствующей информации в домашних или рабочих 

условиях провести сопоставление/ сравнение текущего состояния зубо-

челюстной системы с ранее установленными характеристиками),  

2) анализ полученной информации (в удаленном режиме с помощью 

технологии «клиент-сервер»),  

3) формирование выводов и рекомендаций в отставленном во времени 

режиме, с формированием запроса к стоматологу-специалисту, а также по 

некоторым параметрам посредством организованного интерфейса на сайте в 

автоматизированном режиме. 

Информационная система, реализуемая на основе концептуального 

подхода и его алгоритмов, обеспечивает требование передачи информации, 

измерений, сообщений вне зависимости от места и времени как в 

автоматическом режиме (генерирование графика- напоминания лицам, 

состоящим на диспансерном учете), так и в ручном режиме создания 

информационных сообщений. 
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На втором этапе построения ИТ мониторинга по запросу испытуемого 

или исследователя на сервере удаленно решаются задачи анализа данных: 

получение первичных описательных статистик показателей испытуемого за 

определенный срок; оценка уровня и динамики показателей школьника; анализ 

связи динамики показателей состояния обследуемого с социальными, 

индивидуальными особенностями обследуемого, а также с показателями 

режима питания и физических нагрузок ребенка. При этом также определяется 

достоверность результатов мониторирования. 

На третьем этапе по запросу медицинского работника и/или 

наблюдаемого пациента возможно получение в графическом или письменном 

виде результатов анализа данных стоматологического здоровья пациента с 

предварительными выводами, графиком повторных осмотров, а также 

рекомендациями проведения дополнительных диагностических процедур. При 

этом новая информация для формирования соответствующих выводов 

появляется как результат динамических многопараметровых исследований.  

Выводы. Таким образом, реализация представленных этапов –алгоритма 

ИТ позволяет создать информационную систему, включающую совокупность 

средств, объединяющих персональный компьютер, программное обеспечение, а 

также сетевую архитектуру «клиент-сервер» (с одной стороны), и наблюдаемого 

пациента как субъекта исследования (с другой стороны) посредством 

программного интерфейса и веб-интерфейса. 

 

УДК: 378.018.43:378.046-021.68:615.15]-021.475.2 

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ НА ЕТАПІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІІТИ ПРОВІЗОРІВ 

Білай І.М. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: дистанційна форма навчання, информационные 

технологии. 

У теперішній час важливим і актуальним є здійснення постійного 

навчання та вдосконалення практичних навичок спеціаліста, не відриваючись 

від професійної діяльності та робочого процесу.  

У вік інформаційних технологій перед закладами освіти розкривається 

велика кількість інструментів для забезпечення проведення освіти у вигляді 

дистанційної форми навчання. 

Сучасні інформаційні технології спрощують освітній процес на 

післядипломному етапі навчання, починаючи з оформлення документів на 

проходження курсів підвищення кваліфікації та закінчуючи проведенням 

занять та консультацій з викладачем.  

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації це розкриває великі 

можливості у вигляді здійснення освіти не відриваючись від роботи та сім’ї, не 

змушуючи себе до переїзду у інше місто. Курсант має можливість 

ознайомитись з методичним та лекційним матеріалом, дистанційно отримати 
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завдання для самостійної роботи та практичного виконання для підготовки до 

складання заліку, отримати консультацію викладача on-line чи у вигляді 

електронної переписки. Можливість розібрати з викладачем конкретну 

проблему, яка може виникати під час професійної діяльності. 

Отже, сучасні інформаційні технології спрощують процес освіти, як для 

викладача, так і для слухача курсів підвищення кваліфікації провізорів, а 

постійний розвиток цієї сфери дає можливість підвищувати якість навчання і 

контролю вмінь спеціалістів. 

 

УДК: 37.015.3:378.147.091.3-021.464 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ АКТУАЛІЗАЦІЇ 

ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Біленький С.А., Іванченко Д.Г., Строгонова Т.В., Біленький О.С. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: дистанційні методи навчання, позааудиторна 

самостійна робота, психологічне сприйняття. 

Цілком очевидно, що для формування професійної компетентності 

фахівців при дистанційних методах навчання ніякий зовнішній вплив (накази, 

інструкції, настанови, рекомендації, переконання і навіть покарання) не 

зрівняється за важливістю та актуальністю з самостійною діяльністю і не 

замінить її.  

Сучасний потік інформації сприяє поглибленню та універсалізації їх 

знань студентів, розвитку дослідницької діяльності, формуванню елементів 

наукової творчості. Він вимагає від них оволодіння новими навичками роботи, 

які необхідні для успішної професійної діяльності. Виконання завдань 

позааудиторної самостійної роботи якраз і спрямоване на розвиток і 

закріплення у студентів необхідних для цього якостей. 

Однак, для того щоб позааудиторна самостійна робота не перетворилася 

для студентів в абстрактний, мало зрозумілий і не дуже важливий розділ, 

необхідно, перш за все, сформувати у них відповідне психологічне її 

сприйняття і донести до їхньої свідомості, що при виконанні кожного завдання 

вони повинні для самих себе: 

– чітко сформулювати мету майбутньої діяльності (що має вийти в 

результаті); 

– усвідомити мотиви (заради чого виконується і для чого це потрібно); 

–проаналізувати всі можливі варіанти виконання, вибрати оптимальний, 

намітити проміжні етапи та терміни виконання (засоби та шляхи реалізації); 

– оцінити отримані після закінчення роботи результати, визначити 

ступінь їх збігу з поставленою метою, проаналізувати допущені помилки і 

неточності. 

При свідомому прийнятті вище зазначеного простого алгоритму 

самостійна діяльність студентів при дистанційному навчанні, безумовно, стане 
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для них найбільш важливою та життєво необхідною ланкою їх самоосвіти і 

підвищення професійного рівня.  

 

УДК: 37.016-057.875 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ПРИ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАННІ 

Біленький С.А., Романенко М.І., Попов А.М., Біленький О.С. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: терміни «навчання» і «викладання», традиційне та 

проблемно-орієнтоване навчання, трансформація поведінки учасників 

освітнього процесу. 

Традиційне навчання в нашій свідомості автоматично асоціюється, 

насамперед, з діяльністю викладача, тобто «навчання» в цьому розумінні 

ототожнюється з «викладанням». Разом з тим цілком очевидно, що це не одне і 

те ж: викладання – це передача знань і досвіду, а навчання – це їх сприйняття, 

тобто це ті зміни, які відбуваються в кожному, хто навчається, в результаті 

багатопланової взаємодії з викладачем та іншими учасниками цього процесу. 

На практиці далеко не завжди відбувається так, щоб студент повністю 

сприйняв те, що дає йому викладач. Існує природний розрив між тим, чого 

хотів досягти викладач, та тим, що отримав студент. Коли ж навчання 

стосується складних багатопланових проблем, спрямованих на формування 

певного ставлення до різних сторін життя і вироблення раціональної поведінки, 

то розрив між викладанням і навчанням є досить значним. Більш того, в 

сучасній школі спостерігається тенденція до його постійного зростання, котра 

обумовлена тим, що життя – це дійсність, що стрімко змінюється, з безліччю 

невизначеностей, які суттєво впливають на ефективність процесу навчання 

Головна відмінність проблемно-орієнтованого навчання від 

традиційного – це принципова зміна самої суті і характеру освітнього процесу. 

Традиційне навчання орієнтоване на вивчення «чогось», а проблемно-

орієнтоване дозволяє навчитись «чомусь». У сучасному інформаційному 

суспільстві набір готових знань сам по собі не є чільним за значенням. 

Провідним аспектом стає те, які додаткові можливості в реальному житті 

відкриваються перед кожним, хто чому-небудь навчився. Цілком очевидно, що 

сучасний навчальний процес повинен бути орієнтований не стільки на 

передачу знань тим, хто навчається, і розвиток у них навичок, а на формування 

певного ставлення та раціонального алгоритму поведінки у будь-якій 

конкретній ситуації. 

Проблемно-орієнтоване навчання передбачає трансформацію власне 

поведінки учасників освітнього процесу, формування нових взаємовідносин 

між викладачем і тими, хто навчається, він є досить ефективним виховним 

інструментом, оскільки сприяє формуванню самостійної і відповідальної 

особистості. 
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В традиційній освіті погляд в основному звернений у минуле і суть його 

полягає в тому, щоб визначити причинно-наслідкові зв'язки між фактами, які 

надаються викладачем, а потім засвоїти це у вигляді якоїсь теоретичної моделі. 

Однак набагато важливішим є результат, орієнтований у майбутнє. Саме тому 

дуже часто в процесі роботи з кожним кейсом студенти усвідомлюють, що 

теорії і моделі, які надаються викладачем, не завжди будуть «працювати» в їх 

повсякденному житті. Тому вони починають уважно вивчати конкретну 

ситуацію, всебічно аналізувати її, ставлять цілі і намагаються передбачати 

можливі наслідки своїх рішень і дій, тобто відбувається реальне навчання, 

орієнтоване на майбутнє, формуються ті самі соціально значущі компетенції, 

без яких фахівець XXI століття не зможе досить швидко і оптимально 

адаптуватися до соціально-економічних реалій життя.  
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Світовий досвід медичного забезпечення військових під час бойових дій 

підтверджує, що організація оперативного доступу постраждалих до лікарських 

засобів і виробів медичного призначення в рази скорочує санітарні втрати і 

сприяє запобіганню небезпечних ускладнень життю і здоров’ю поранених. 

Тому оптимізація системи медичного постачання в Збройних Силах України 

(ЗСУ) є актуальною та вкрай необхідною, особливо у зв’язку з останніми 

подіями на сході України. Адже Збройні Сили України є частиною сектору 

безпеки і оборони держави, діяльність якого спрямована на захист 

національних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці 

України. 

Сучасний етап розвитку ЗСУ вимагає реформування з метою досягнення 

оперативної і технічної сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО. 

Планування і виконання військових операцій повинно бути на основі концепції 

логістичного управління. На сьогодні постала необхідність у планомірному 

переході до нової системи логістичного забезпечення ЗСУ відповідно до 

стандартів НАТО. 

Разом з цим, наявна система медичного постачання ЗСУ також суттєво 

відстає за своєю структурною організацією, технічним забезпеченням та не 

відповідає потребам сучасності. Зараз логістика у системі медичного постачання у 

ЗСУ потребує формування системного погляду на логістику та одного з напрямів 
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керування підприємством – SCM (SupplyChainManagement – Система управління 

ланцюгами поставок). Необхідною вимогою для успішного функціонування 

логістичного управління медичним постачанням у ЗСУ є сучасні інформаційні 

системи логістики та інфраструктури збору інформації, які дозволили б зв’язати 

докупи всю діяльність (постачання, виробництво, транспорт, накопичення, 

розподіл і т. д.) і керувати нею виходячи з принципів єдиного цілого. 

Інформованість управлінської ланки в логістичній системі медичного постачання, 

забезпечує необхідну в сучасних умовах швидкість реакції на запит, точність і 

повноту виконання заявок, зниження надлишкових запасів ресурсів усіх видів і 

високу інтенсивність операцій в управлінні поставками. 

Фахівцям з логістичного управління доводиться вирішувати завдання на 

оперативному, тактичному і стратегічному рівні, від правових та облікових до 

аналітичних і проектних, які вимагають відповідного інформаційного 

забезпечення. Тому розвиток інформаційної інфраструктури сприяє 

підвищенню якості управлінських рішень. Це особливо актуально, так як 

традиційні, засновані на статичному нормативному плануванні методи 

управління в існуючих умовах не завжди забезпечують затребувані 

споживачами та операційну продуктивність, очікуваний рівень сервісу і 

допустимий рівень ризиків у сфері воєнної безпеки держави. 

Зокрема, одним з напрямів у розвитку інформаційних технологій у 

військовій логістиці є інтеграція інформаційних потоків та комунікаційне 

забезпечення транспортування матеріально-технічних засобів, у тому числі і 

медичного майна. Інформаційна інтеграція необхідна для побудови єдиного 

інформаційного простору ланцюга, який дозволяє забезпечити необхідну в 

сучасних умовах швидкість, повноту і точність отримання відомостей, 

потрібних для виконання медичного постачання в ЗСУ. Інформаційна 

інтеграціяможе полягати в активному обміні інформацією про параметри 

матеріальних потоків, створенні спільних систем збору, зберігання інформації, 

узгодженні параметрів існуючих інформаційних систем (формати 

представлення, протоколи передачі даних і т.д.) на усіх етапах системи 

військового управління по ланцюгу поставок, впровадженні загальних 

інформаційних систем і технологій та ін. 

Останнім часом з розвитком логістики та формування на ринку 

споживача складних інтегрованих структур товаророзподілу і управління 

поставками, особливо в мережному виконанні, все більш широке застосування 

отримали ASP- технології (ASP – Application Service Providing – Оренда 

інформаційних ресурсів (систем)), які є різновидом ІТ – аутсорсингу. Доступ до 

інформаційних систем через Web-сервер ASP-провайдера забезпечує роботу 

ланцюга поставок в режимі реального часу, що істотно підвищує точність і 

надійність виконання операцій, якість проектування логістичних послуг, а 

також скорочує тривалість логістичного циклу. Можливість безперервного 

контролю процесів в ланцюзі та оперативного прийняття управлінських рішень 
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на його основі, сприяє суттєвому зменшенню числа і значущості збоїв і 

помилок у виконанні замовлень. 

Оскільки виклики часу створили потребу в удосконаленні системи 

забезпечення воєнної безпеки, яка б гарантувала надійний захист держави від 

зовнішніх та внутрішніх загроз, гідне сприйняття України на міжнародному 

рівні та відповідність критеріям членства України в ЄС і НАТО, вкрай 

необхідно оптимізувати медичне постачання в ЗСУ. Для досягнення 

поставлених завдань, пропонується розробити сучасні інформаційні логістичні 

системи, на основі новітніх інформаційних технологій. Їх впровадження 

дозволило б підняти ефективність управління матеріальними потоками на 

принципово новий рівень. Так, широке використання інформаційних 

технологій, які реалізовані на базі інтегрованих інформаційно-комунікаційних 

систем в логістичних системах істотно підвищують їх продуктивність, що 

відкриває перспективи і нові напрямки розвитку логістичних систем медичного 

постачання, котрі направлені на зміцнення боєздатності Збройних Сил України. 
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Вступ. У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. сформовано нову дисципліну – 

фармацевтичну інформатику, яка у інтеграції з медичною інформатикою, 

застосовуючи загальну методологію інформатики та арсенал власних методів 

обробки інформації, використовуючи сучасну комп’ютерну техніку і ресурси 

всесвітньої мережі Інтернет, вивчає процеси пошуку, збору, перетворення, 

зберігання та розповсюдження фармацевтичної інформації. Основним 

предметом теоретичних досліджень та прикладних розробок вказаної 

дисципліни є інформація про лікарські засоби, значення якої систематично 

зростає у зв’язку з розвитком арсеналу ліків, новими даними про їх властивості 

та раціональне застосування. 

Мета дослідження: Вивчити та проаналізувати шляхи становлення та 

динаміку розвитку післядипломної системи підготовки спеціалістів з 

фармацевтичної інформатики в Україні. 

Основна частина: У докторській дисертації проф. Б.Л.Парновського 

(1978 р.) та монографії Р.М.Піняжко, Б.Л.Парновського “Вопросы 

фармацевтической информации” (1979 р.) було доведено необхідність 

спеціальної підготовки студентів з теорії та практики інформації про лікарські 

засоби. Фармацевтичні факультети в Україні впровадили у 10-му навчальному 

семестрі відповідну спеціалізацію “Фармацевтична інформація”. Реалізація 
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вказаної ідеї з обґрунтуванням навчально-методичного забезпечення 

викладання підсилилася після того, як у середині 80-х років у створених 

навчально-виробничих аптеках вищих фармацевтичних навчальних закладів 

з’явилася електронно-обчислювальна техніка.  

У 1987 р. Л.О.Гордієнко в Україні успішно захистила дисертаційне 

дослідження з оптимізації системи підготовки та удосконалення спеціалістів з 

фармацевтичної інформації де було обґрунтовано та впроваджено систему такої 

підготовки у ВУЗах, відповідні навчальні програми, методичне забезпечення а 

також методологію  опрацювання інформаційних даних про лікарські засоби. 

Частина цих класичних принципів обробки даних про інформаційні масиви в галузі 

лікознавства використовується у сучасних умовах застосування комп’ютерної 

техніки та мережі Інтернет. Таким чином, підготовка провізорів з “Фармацевтичної 

інформатики” у ВУЗах України відбувається вже майже 30 років.  

У 2007 р. при безпосередній участі кафедри організації і економіки 

фармації  та технології ліків факультету післядипломної освіти (проф. 

Б.Л.Парновський, проф.О.М.Заліська, доц.Г.В.Крамаренко, доц. Г.Ю.Яцкова, 

ас.А.І.Бойко), обґрунтовано пропозицію про офіційне введення до програми та 

навчальних планів післядипломної підготовки провізорів дисципліни 

“Фармацевтична інформатика”. Навчальні плани та програми 

передатестаційних циклів 2009 р. зі спеціальностей „Загальна фармація”, 

„Організація та економіка фармації” (затверджені МОЗ України 11.12.2007 р.) 

передбачають  опрацювання  основних термінів та понять фармацевтичної 

інформатики, етапів її розвитку в Україні, принципів забезпечення лікарів та 

споживачів достовірною фармацевтичною інформацією, вивчення способів 

використання комп’ютерної техніки у фармації: використання інформаційно-

пошукових систем, баз даних про лікарські засоби, можливостей мережі 

Інтернет для пошуку, отримання та передачі фармацевтичної інформації.   

Відповідно до вищенаведеної структури викладання, нами підготовлений та 

виданий у 2010 р. навчальний посібник “Фармацевтична інформатика” (гриф 

“Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти 

МОЗ України” (протокол №3 від 22.12.09), та гриф “Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України” (лист №1/11-159 від 20.01.10).  

Далі ми вважали за доцільне поєднати проблематику післядипломного 

навчання з “Фармацевтичної інформатики” з експериментальним 

впровадженням в охорону здоров’я України електронних рецептів. Наша 

концепція базується на необхідності диференційованого вивчення 

інформаційного забезпечення комп’ютерного контролю електронних рецептів 

для провізорів і лікарів окремих спеціальностей. Відповідно, з 2012 р. ми 

розпочали цикли тематичного удосконалення для провізорів “Інформатизація 

рецептурного обігу в Україні”, а з 2013 р. проводимо планові заняття з 

лікарями-ендокринологами на регіональному рівні. 

Висновок: Проведено аналіз стану та динаміки системи підготовки 

фармацевтичних спеціалістів з фармацевтичної інформатики в Україні. 
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Конкретизовано цільовий, змістовий та операційно-діяльністний компоненти 

на кожному етапі її розвитку. 

 

УДК: 004.946:378:614.23 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

(MOODLE) В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ 

Боярская Л.Н., Рыжов А.А., Котлова Ю.В. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: обучающая виртуальная среда (Moodle), обучение 

врачей-интернов. 

Вступление. Современный ритм накопления и обновления медицинской 

клинической информации требует от преподавателей высшей школы, при 

организации процесса обучения врачей-интернов, активного формирования 

современной информационной среды с использованием новых 

образовательных технологий.  

Цель исследования – рассмотреть преимущества использования  

образовательных курсов, создаваемых на базе обучающей виртуальной  среды 

Moodle, в формировании профессиональных знаний врачей-интернов. 

Основная часть. В течение 3 лет преподаватели  кафедры детских 

болезней ФПО ЗГМУ (зав.кафедрой профессор Л.Н.Боярская) при поддержке и 

содействии коллег кафедры медицинской, фармацевтической информатики и 

новейших технологий (зав.кафедрой профессор А.А.Рыжов) внедряют создание 

виртуальных образовательных курсов по основным разделам педиатрических 

дисциплин на базе обучающей платформы «Moodle», которая  позволяет 

наполнить образовательные курсы информационно-наглядными блоками, 

гиперссылками, тестовыми заданиями  различной степени сложности, с 

различной методологией контроля знаний, тем самым поддержать проблемный 

подход в усвоении материала.  

Внедрено использование виртуальных образовательных курсов при 

организации самостоятельной работы врачей-интернов. При этом, процесс 

самообразования личностно индивидуализируется, становится гибко 

управляемым,  направленным по нужному вектору поиска достоверной 

информации. Будущий врач  имеет возможность активно и сознательно 

использовать доступную информацию для получения и закрепления знаний и 

навыков. При этом он может индивидуализировать время и место учебы, 

имеют возможность контакта с преподавателем. 

Выводы. Использование образовательных курсов, реализуемых на базе 

обучающей виртуальной  среды Moodle, в обучении врачей-интернов -  

перспективная образовательная технология, активизирует познавательную 

деятельность врачей-интернов за счет самостоятельной работы с учебным 

текстами, ссылками, контрольными и тренировочными тестами, базируется на 
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личностно-ориентированном обучении, гибко и индивидуально направляют, 

формирует процесс профессионального обучения будущих врачей. 

 

УДК: 616-053.32:159.922-025.18:004 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ У ГАРМОНІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПЕРЕДЧАСНО 

НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ 

Боярська Л.Н., Котлова Ю.В., Курочкина Т.І. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: передчасно народжені діти, інформаційні технології. 

Вступ. Стрімкий розвиток сучасних медичних технологій дозволяє 

дитячим реаніматологам, неонатологам виходжувати передчасно народжених 

дітей іноді за масою тіла меншими ніж 1000 г. Стан здоров‘я таких немовлят 

після виписки зі стаціонарів, високий ризик інфікування, коло щоденних 

проблем при зростанні малюків обмежують активне переміщення батьків для 

візитів до консультативного центру так званого катамнестичного кабінету, де 

спостерігають за передчасно народженими немовлятами та консультують їх 

батьків. Сучасні телекомунікаційні технології, використовуючи принципи 

телемедицини, можуть бути у пригоді для надання консультативної допомоги 

таким родинам.  

Мета дослідження – обґрунтування доцільності створення єдиного 

медичного інформаційного простору та інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури для безперервної інтерактивної системи очно-заочної просвіти 

батьків та родин, які виховують передчасно народжених дітей. 

Основна частина. 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. 

Принципова вимога при створенні інформаційного ресурсу, щоб 

інформація надавалась структурованою, конкретною, з формулюванням чіткого 

алгоритму дій. Всі викладені тези необхідно підкріплювати світлинами, які 

візуалізують рекомендації по створенню оптимальних умов для безпечного 

зростання дитини.  

Необхідно забезпечити можливість відео контакту лікаря та батьків для 

відповіді на питання, обміркування варіантів оптимальних дій. При цьому не 

виключається приїзд до лікарів при обгрунтованій  необхідності  об‘єктивного 

огляду дитини. 

Нажаль, передчасно народжені діти мають підвищений ризик синдрому 

раптової смерті, у зв‘язку з чим слід приділити увагу профілактиці цього 

загрозливого стану для обов‘язкового втілення в кожній родині: організації 

спального місця немовляти, дотримання положення дитини на спинці під час 

сну у ліжечку, де відпочиває дитина, категоричній забороні пасивне паління 
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для дитини та паління в присутності немовля, рекомендації оптимальних 

температурних режимів приміщення та годування грудьми.  

Висновки. Створення надійного інформаційного ресурсу, 

розповсюдження інформації по фізіології зростання передчасно народжених 

дітей вкрай важливі для супроводження родини, полегшення їх адаптації. 

Сучасна форма подачі матеріалу може зацікавити молодь, сприятиме 

успішному та ефективному розповсюдженню знань серед зацікавлених верств 

населення.  

 

УДК: 378.147 

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ХМАРНОЇ ПЛАТФОРМИ GOOGLE 

APPS У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІТ У ФАРМАЦІЇ» 

Вельма С.В. 

Національний фармацевтичний університет 

Ключові слова: хмарні технології, хмарна платформа Google Apps 

Education Edition, інструменти хмарної платформи, методика мобільного 

навчання. 

Вступ. Сьогодні у повсякденному житті все частіше студенти 

користуються різноманітними мобільними гаджетами (планшетами, 

телефонами тощо) переважно для розваг, ігор та спілкування у соціальних 

мережах, хоча можливості їх використання набагато ширші. Саме тому перед 

педагогами вищої школи постає завдання забезпечити навчальний процес 

електронним засобами навчання не лише для комп’ютерів, але й для інших 

сучасних мобільних пристроїв. Внаслідок цього одним із актуальних питань 

залишається використання ресурсів мережі Інтернет у навчальному процесі. 

Поєднання можливостей новітніх гаджетів та ресурсів мережі Інтернет 

можливе за умови використання сучасних хмарних технологій.  

Метою роботи є впровадження у процес навчання студентів першого та 

другого курсів спеціальності "Клінічна фармація" методики мобільного 

навчання дисципліни "Інформаційні технології у фармації" із використанням 

безкоштовних інструментів хмарної платформи Google Apps. 

Основна частина. Хмарні технології (англ. cloud technologies) – це 

кардинально новий сервіс, який дозволяє віддалено використовувати зовнішні 

засоби обробки та зберігання даних. Тобто, хмарні технології – це такі 

технології обробки даних, у яких комп'ютерні ресурси надаються інтернет-

користувачу як онлайн-сервіси. Основні переваги, які можуть дати хмарні 

технології вищій школі, очевидні: економія засобів на придбання програмного 

забезпечення (хмарні педагогічні технології забезпечують використання 

сервісів мережі Інтернет як засобу інтерактивного навчання без застосування 

локального програмного забезпечення, окрім браузера та плагінів до нього); 

зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях; виконання багатьох видів 
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навчальної роботи, контролю та оцінки on-line; економія дискового простору; 

антивірусна, безрекламна, антихакерська безпека та відкритість освітнього 

середовища для студентів. 

Найбільш поширеними у використанні є хмарні сервіси, призначені для 

формування умінь та набуття навичок роботи з веб-сервісами та звичайними 

документами. Основною перевагою використання хмарних платформ та 

сервісів є безперервність та доступність навчання будь-де та будь-коли. 

Взаємодія викладачів та студентів із хмарною платформою та її сервісами 

здійснюється за допомогою будь-якого пристрою (комп’ютер, ноутбук, нетбук, 

планшет, мобільний телефон та ін.), на якому встановлено браузер із 

можливістю підключення до глобальної мережі Інтернет. Отже, студент може 

почати виконувати завдання на практичному занятті в аудиторії кафедри, а 

продовжити роботу вдома без необхідності копіювати частину виконаного 

завдання на будь-який носій інформації завдяки тому, що вся необхідна 

інформація зберігається у хмарі на віддаленому сервері. 

На кафедрі фармакоінформатики Національного фармацевтичного 

університету впроваджуються у процес навчання дисципліни "Інформаційні 

технології у фармації" такі інструменти хмарної платформи Google Apps 

Education Edition, як: електронна пошта Gmail; диск Google – сховище для 

зберігання власних файлів із можливістю настройки прав доступу до них; 

Google Docs – сервіс для створення документів, таблиць і презентацій з 

можливістю надання прав спільного доступу декільком користувачам; сайти 

Google – інструмент, який дозволяє створювати сайти за допомогою встроєних 

шаблонів. Вивчення студентами зазначених інструментів реалізоване у формі 

методичних вказівок до виконання п’яти практичних занять з дисципліни 

"Інформаційні технології у фармації". 

Висновки. Розроблена методика мобільного навчання студентів 

першого та другого курсів спеціальності "Клінічна фармація" дисципліни 

"Інформаційні технології у фармації" із використанням безкоштовних 

інструментів хмарної платформи Google Apps дозволяє урізноманітнити 

навчальний процес, зробити його більш ефективним, сучасним та позитивно 

впливає на мотивацію навчальної діяльності студентів. 

 

УДК: 162:159.955:616-07 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ В 

ДИАГНО-СТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Визир В.А., Демиденко О.В., Садомов А.С., Приходько И.Б. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: формальная логика, врачебное мышление, 

диагностический процесс. 

Соблюдение правил формальной логики имеет решающее значение для 

достоверности и определения качества диагностического процесса. Без знания 
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логических законов невозможно установить истинность врачебного мышления. 

Правильное построение и формулировка диагноза является сложным 

процессом работы с выводами, мыслями и понятиями. Каждая из этих форм 

мышления требует неуклонного соблюдения законов логики. Врачебные 

выводы будут правильными и достоверными тогда, когда они доказаны, 

продуманы, проанализированы и осознаны.  

Законы формальной логики – это не законы объективной 

действительности, которые изучает диалектическая логика, а форма познания, 

функция ума. Логическое основание не следует смешивать с причиной. Причина 

касается действительных вещей, логическое основание - только представлений. 

Формальная логика не занимается индуктивными рассуждениями, она исследует 

дедуктивный вывод. Ее предмет – дедуктивное доказательство с точки зрения его 

достоверности. Индуктивное рассуждение основывается на наблюдении и 

эксперименте, опираясь на сбор и последующее обобщение фактов. Дедукция же 

является формированием выводов, которые с высокой достоверностью вытекают 

из аксиом или утверждений об уже известных фактах.  

В диагностическом процессе исторически сложилось несколько 

методологических направлений врачебного мышления. Во-первых, диагноз на 

основе интуиции, которая появляется во время накопления практического опыта 

и играет значительную роль в диагностическом процессе, но лишь на начальном, 

подготовительном этапе. Далее диагноз по аналогии. Данный метод выполняет 

лишь вспомогательную роль в диагностическом процессе, основываясь на том, 

что сходство симптомов не случайно, хотя диагноз в этом случае может носить 

лишь более или менее вероятностный характер, а степень достоверности зависит 

от количества схожих признаков. Следующее направление - диагноз с 

использованием индукции, который сводит все виды врачебного мышления к 

индуктивной способности обнаружить сходство и отличие признаков болезни. 

При этом определение симптома не указывает на наличие болезни и ее причину. 

И, наконец, дедуктивный метод диагностического процесса, суть которого 

заключается в нахождении известного в неизвестном. По признакам 

определенного класса болезней, известных врачу, устанавливается конкретное 

заболевание у данного больного. Формирование диагноза связано с построением 

сложной цепи условно разделительных выводов. Данный метод наиболее 

достоверен. 

Методология диагноза – это, в сущности, методика обследования 

больного по определенному алгоритму, которая включает систему операций, 

выполняющихся по определенным правилам, и должна вести к правильному 

клиническому диагнозу: 

1. Сбор анамнеза (жалобы больного, история болезни, история жизни). 

2. Клиническое обследование больного (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация). 

3. Предварительный диагноз. 

4. Дополнительные методы обследования (лабораторные и 

инструментальные методы). 
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5. Клинический диагноз. 

Нарушение этого алгоритма, который сложился в результате многовекового 

врачебного опыта, значительно усложняет постановку диагноза. Кроме того, 

данная схема показывает, что без определенных навыков обследования больного 

невозможно сформировать диагностическую идею, правильно разработать план 

последующего обследования и поставить точный клинический диагноз. 

Ошибочным также является утверждение о потере значимости клинического 

обследования пациента при наличии высоких диагностических технологий. 

Однако выявление симптомов еще не определяет болезнь. Необходимо 

установить связь и единство всех обнаруженных явлений как следствие сути 

патологического процесса. Отдельный симптом имеет смысл только в связи с общим 

состоянием организма. Поэтому следующим этапом диагностического процесса 

является объединение симптомов в синдромы. Синдром - группа симптомов, 

связанных единым патогенезом. При отсутствии патогенетической связи любая 

группа симптомов представляет собой «симптомокомплекс». Синдром должен быть 

промежуточной ступенью диагноза. В период выявления синдромов происходит 

переход от простой констатации симптомов к установлению более глубоких 

причинно-следственных связей между ними. Уточнение этиологии, как третий этап 

диагностики, способствует восхождению к высшей степени диагностического 

процесса – установлению нозологической формы болезни. Характерной чертой 

синдрома является то, что он может быть следствием влияния разных патогенных 

причин, поскольку организм часто реагирует ограниченным числом общих 

типичных реакций. Разница между нозологической формой и синдромом 

соответствует отличию между особенным и общим, между сутью и явлением. 

Следовательно, не может быть радикальным лечение симптомов или 

синдромов, если они похожи, при болезнях разной этиологии, которые требуют 

принципиально разной терапевтической тактики. Именно нозология как учение 

о болезни должна быть исходной точкой и фундаментом построения 

клинического диагноза. 

 

УДК: 37.014:[376.68:616.31] 

ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ МОДЕЛІ ЗА ДЕМІНГОМ  

ДЛЯ КУРАЦІЇ ХВОРИХ ТА НАПИСАНЯ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ  

ТА НАПИСАННЯ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ СТУДЕНТАМИ  

ІНОЗЕМНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Врублевська С.В., Каменщик А.В. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: іноваційні технології, модель Демінга, іноземні студенти. 

Вступ. Модульно-рейтингова система навчання, як одна з сучасних 

інноваційних технологій, дозволяє змінити авторитарні взаємовідносини в 

системі “викладач-студент” на взаємовідносини співпраці. 
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Мета. Підвищити рівень навчання англомовних студентів іноземного 

факультету на кафедрі госпітальної педіатрії. 

Основна частина. Навчальний матеріал викладається збільшеними 

завершеними блоками (модулями); в специфічній системі проведення навчальних 

занять, рейтинговій системі оцінювання в навчальній роботі студентів. 

В основу організації самостійної курації хворих студентами для 

написання історії хвороби можна покласти управлінську модель за Демінгом 

(мал.1 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що стосується написання історії хвороби, ці принципи можуть бути 

використані у наступній формі. Робота студента починається з реалізації 

чотирьох блоків: I блок – планування – ознайомлення із схемою історії 

хвороби, постановки мети та завдань навчальної діяльності, раціонального 

розподілу часу, організації своєї діяльності за рекомендованим викладачем 

алгоритмом. II блок – виконання – клінічне обстеження пацієнта, збір анамнезу 

та ознайомлення з результатами додаткового лабораторно-інструментального 

дослідження хворого. III блок – контроль –вдосконалення вмінь та навичок 

студента проводити самоконтроль, самоаналіз та самокорекцію результатів 

власної навчальної діяльності. IV блок – корекція – оцінювання викладачем 

звітних завдань роботи; оцінювання якості діяльності студента. 

Висновки. Запропонована система розвитку навчальної діяльності 

студентів може використовуватись при викладанні будь-якої дисципліни, так 

як в основі лежать універсальні механізми управління якістю. 

 

УДК: 615.15: 37.018.4 

СУЧАСНИЙ СТАН ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

У НАЦІОНАЛЬНОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Галій Л.В. 

Національний фармацевтичний університет 

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційний курс, 

фармацевтична освіта. 

Вступ. Дистанційна освіта в Україні, зокрема у фармації, наразі із 

незрозумілого, але дуже цікавого феномену, перетворюється у сучасну та 

конкурентоспроможну форму навчання. Її затребуваність у нашому суспільстві 

Корегу- Вміння 

вальні планувати 

дії діяльність 

Вміння     Вміння 

контролю- вирішувати 

вати власну  поставлені 

діяльність завдання 
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поступово зростає, а тому вкрай актуальним для ВНЗ вважається отримання 

власного досвіду організації дистанційного навчання, проведення аналізу 

виявлених тенденцій та опрацювання проблемних питань. Однак, межами у 

запропонованих підходах є те, що відповідно до «Положення про дистанційне 

навчання» (наказ МОН України № 466 від 25.04.2013 р. зі змінами) 

застосування дистанційної форми як окремої форми навчання потребує 

погодження МОН України.  

Мета дослідження полягає в узагальненні досвіду організації 

дистанційного навчання вітчизняних студентів у Національному 

фармацевтичному університеті, розробці методичних підходів та рекомендацій 

щодо його удосконалення. 

Основна частина. Національний фармацевтичний університет, 

послідовно виконуючи положення діючої нормативно-правової бази зокрема 

наказу № 1518 від 30.10.2013 р. «Про затвердження Вимог до вищих 

навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-

наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою 

навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими 

напрямами і спеціальностями з питань дистанційного навчання в Україні», 

спрямовує свою роботу у напрямі отримання погодження МОН України на 

дистанційне навчання за спеціальністю 8.12020101 «Фармація» (термін 

навчання 1,5 роки). 

Так, починаючи з 2012/2013 н.р. близька ста п’ятдесяти викладачів 

університету підвищили власну кваліфікацію за програмами «Технології 

розроблення дистанційних курсів» та «Практикум тьютора» на базі НТУ 

«Київський політехнічний університет» та НТУ «Харківський політехнічний 

університет». На цей час ними розроблені дистанційні курси з усіх дисциплін, 

які належать до навчального плану підготовки магістрів. 

У 2014/2015 н.р. у складі Центральної методичної ради НФаУ було 

організовано циклову методичну комісію з питань дистанційного навчання, 

визначальною функцією якої стало проведення експертизи розроблених 

дистанційних курсів. Відповідно до «Положення про експертизу дистанційного 

курсу у Національному фармацевтичному університеті», яке затверджено 

Вченою радою НФаУ 25.11.2013 р., обов’язковим етапом його експертизи є 

семестрова апробація. 

У вересні 20015 року під час проведення установчої сесії для студентів 6 

курсу спеціальності «Фармація» (заочна форма навчання) деканатом 

факультету була здійснена робота по залученню студентів до апробації 

дистанційних курсів. Особливу увагу було приділено технічній підготовці 

студентів до роботи у віртуальному навчальному середовищі. Так, 

співробітниками Центру дистанційних технологій у навчанні були проведені 

практичні заняття з оволодіння навичками роботи в Moodle (вісім академічних 

годин). По закінченню установчих занять студенти продемонстрували вміння 

користуватися навчальними матеріалами зокрема відправляти виконані 
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завдання на перевірку, розміщувати пост у форумі,  приймати участь у 

відеотрансляції тощо. 

Відповідно по розробленого плану-графіку навчального процесу 

студенти, працюючи у дистанційних курсах, протягом осіннього семестру 

опанують 6  дисциплін: маркетингові дослідження у фармації, економіка 

інноваційної діяльності, товарознавство на фармацевтичному підприємстві, 

сучасні фармацевтичні технології, методологія та логіка науки, клінічна 

фармакологія (чотири нормативних та дві вибіркових). Під час очної 

навчальної сесії будуть проведені практичні заняття з дисциплін «Сучасні 

фармацевтичні технології», «Клінічної фармакології» та складені підсумкові 

модульні контролі з усіх дисциплін. 

На цей час проведено пробацію дистанційних курсів «Маркетингові 

дослідження у фармації», тривалістю 5 тижнів та «Економіка інноваційної 

діяльності», тривалістю 2 тижня. Результати навчання студентів збережено на 

навчальному порталі pharmel.kharkiv.edu. 

Необхідно зазначити, що більшість студентів сприйняли концепцію 

навчання у дистанційних курсах як сучасну, цікаву та таку, що відповідає їх 

потребам. При цьому, за результатами апробації 2-х дистанційних курсів, 50 % 

з них проявили високу активність у роботі. Вони своєчасно виконали практичні 

завдання, прийняли участь у запропонованих форумах та отримали необхідні 

рейтингові бали.  Ще 30% студентів мають потенціальну можливість 

доопрацювати навчальну програму, але у терміни, які передбачені для 

ліквідації академічної заборгованості.  

20% студентів не змогли виконати навчальну програму із зазначених 

дисциплін. 

Висновок. Протягом 2015 / 2016 н.р. у Національному фармацевтичному 

університеті буде здійснено апробацію дистанційних курсів з дисциплін 

навчального плану спеціальності 8.12020101 «Фармація», термін навчання  

1,5 роки. За результатами проведеної роботи кожною кафедрою будуть 

підготовлені методичні рекомендації щодо використання дистанційних курсів у 

навчальному процесі. 

 

УДК: 615.2-047.36 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ НАГЛЯДІ 

Гетало О.В., Яковлева О.С. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: моніторинг безпеки лікарських засобів, дані реальної 

практики, електроні бази медичних даних, математична обробка даних. 

Здійснення контролю за безпекою лікарських засобів при їх медичному 

застосуванні є одним з основних напрямків у здійсненні національної політики 

в галузі лікарського забезпечення в усіх країнах світу. За останній час значно 
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зросла кількість міжнародних проектів активного моніторингу безпеки 

лікарських засобів (наприклад, EU-ADR, Sentinel, OMOP, PROTECT and 

VAESCO) на підставі аналізу повідомлень про побічну дію або відсутність 

ефекту лікарського засобу отриманих у різних країнах. Завдяки цьому, оцінка 

безпеки використання лікарських засобів здійснюється за допомогою інтеграції 

та обробки даних одразу декількох баз даних охорони здоров’я, що значно 

збільшує статистичний розмір вибірки післяреєстрацйних досліджень. 

Застосування математичних методів обробки даних для зниження ризику 

систематичної помилки підвищує значущість результатів за даними реальної 

практики, а також дозволяє оперативно одержати результати без зниження 

достовірності. Отримані таким чином дані по вивченню споживання лікарських 

засобів при співставленні з даними про реєстрацію небажаних побічних 

реакцій на лікарські засоби можуть бути використані для оцінки частоти 

розвитку побічних реакцій, що надає можливість більш раннього виявлення, 

перевірки, і прийняття екстрених регуляторних рішень, таких як: відкликання 

препарату з ринку, тимчасова заборона або відмова в реєстрації.  

Для подальшої інтеграції вітчизняних даних післяєрестраційних 

досліджень, а також використання міжнародних даних моніторингу безпеки 

лікарських засобів необхідно вирішення наступних питань: застосування 

однорідних алгоритмів кодування, захист персональних даних, розробка 

необхідних навчальних тренінгів. 

 

УДК: 378+37.04+614.2 

ДИСТАНЦІЙНА МЕДИЧНА ОСВІТА НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ РІВНІ 

ДЛЯ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

Глушко Л.В., Скрипник Л.М., Матковська Н.Р. 

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти  

Івано-Франківського національного медичного університету 

Ключові слова: дистанційне навчання, лікар загальної практики-

сімейної медицини. 

Вступ. У даний час дистанційне навчання отримує у світі все більше 

поширення. Цей тип навчання найбільшою мірою охоплює вищу освіту, 

післядипломну освіту, підвищення кваліфікації різних рівнів.  

Дистанційне навчання сьогодні дозволяє ефективно вирішувати 

актуальні освітні завдання: навчання упродовж усього життя, безперервного 

професійного навчання, навчання «без кордонів» і в інтерактивному режимі, а 

також пропаганди знань.  

Як правило, підготовка лікаря вимагає тривалого періоду часу і 

завершується резидентурою тривалістю, яка триває 3-5 років. Потім за 

професійний ріст, а значить і за рівень надання допомоги населенню відповідає 

сам лікар загальної практики. Проблема якості безперервної освіти лікарів 
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загальної практики стає все більш актуальною для Європейського 

співтовариства.  

Починаючи з 2012 року, у вищих навчальних закладах IV рівня 

акредитації та закладах післядипломної освіти запроваджені цикли 

спеціалізації з фаху "загальна практика - сімейна медицина" для перепідготовки 

(підвищення кваліфікації) лікарів-спеціалістів реорганізованих закладів 

охорони здоров'я, які працевлаштовуватимуться на посади лікарів з фаху 

"загальна практика – сімейна медицина", за затвердженою МОЗ України 

програмою за очно-заочною формою навчання з використанням дистанційних 

методів підготовки, в тому числі через мережу Інтернет. У зв'язку з цим 

тривалість циклу спеціалізації буде скорочено з шести до чотирьох місяців, два 

місяці навчання лікарів-спеціалістів здійснюватимуться без відриву від 

виробництва (заочно) з використанням дистанційних методів навчання, в тому 

числі через мережу Інтернет. Загальна тривалість очного та заочного циклів 

навчання становитиме шість місяців, що відповідає чинним нормативно-

правовим актам МОЗ України. 

Мета дослідження: висвітлити основні переваги функціонування 

дистанційної освіти в процесі післядипломного навчання лікарів загальної 

практики-сімейної медицини. 

Матеріал і методи дослідження. Для реалізації поставленої мети нами 

проводилося вивчення та узагальнення сучасних наукових літературних даних, 

що стосуються питань впровадження дистанційної освіти в медицині, а саме в 

процес післядипломного навчання, в тому числі – у лікарів загальної практики 

– сімейної медицини.  

Результати дослідження. В існуючій сьогодні системі післядипломного 

навчання є недоліки, які можуть бути компенсовані використанням технологій 

дистанційного навчання.  

Переваги дистанційних технологій післядипломного навчання: 

• робить гарантовану якість навчання доступною для всіх; 

• можливість навчання за місцем проживання. Це дозволить 

розширити коло лікарів, що навчаються, особливо з сільської місцевості, де 

нестача кадрів не дозволяє на тривалий час виїжджати на навчання з відривом 

від роботи; 

• економія тимчасових і фінансових витрат. Особливо ефективним є 

при підготовці лікарів, які працюють повний робочий день і мають обмежений 

час для навчання; 

• використання сучасних інформаційних систем: навчальні соціальні 

мережі, E-mail, електронні бібліотеки, комп'ютерні конференції, віртуальні 

конференції, майстер-класи, оцінка знань он-лайн, тестування; 

• безпосередній контакт з відомими вітчизняними і зарубіжними 

фахівцями: телемедицина, відеоконференції, телефонні консультації, он-лайн 

навчання; 

• архівування отриманих знань.  
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Висновки. Основні технології функціонування дистанційного навчання 

лікарів загальної практики – сімейної медицини на сучасному етапі не 

вимагають значних фінансових та інтелектуальних затрат, що є сприяючим 

фактором повноцінного впровадження даного виду навчання не залежно від 

рівня надання медичної допомоги населенню України. 

 

УДК: 616.65-006.03-007.61-07-092.6:616.62-008.22 

ПРИМЕНЕНИЕ ДОМЕННОГО АНАЛИЗА ЦВЕТОВОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ КАДРОВ ВИДЕОРЯДА ПРИ РЕШЕНИИ  

ЗАДАЧ УДАЛЕННОЙ УРОФЛОУМЕТРИИ 

Годлевский Л.С., Татарчук Т.В., Шакун К.С., Стоева Т.В., Годлевская Т.Л. 

Одесский национальный медицинский университет 

Ключевые слова: урофлоуметрия, анализ изображений. 

Введение. Исследование урофлоуметрических показателей позволяет 

выявить нарушения уродинамики нижних мочевыводящих путей. Подобные 

исследования возможно проводить как в условиях стационара, так и 

дистанционно. Причем, при дистанционном способе возможно применять как 

специальные устройства сбора мочи, так и программные средства (мобильные 

приложения) ориентированные на запись шума падающей струи мочи. Однако 

исследование шума не обеспечивает достаточной точности исследования, хотя 

мобильность и простота применения метода продолжают рассматривать данное 

направление в качестве актуального подхода контроля состояния уродинамики. 

Целью настоящей работы было определение возможности проведения 

урофлоуметрического исследования в домашних условиях при помощи 

бытового смартфона. В модельных исследованиях были использованы 

смартфоны AsusFonePad 6 (K00G) и LenovoS920. Запись урофлоуграммы 

проводили, измеряя цветность столба мочи, величина которого в реальном 

времени отражала процесс мочеиспускания пациента. 

Основная часть. Для решения поставленной задачи был применен 

подход по признаку скачкового изменения градиента результирующей 

интенсивности. 

Анализируемый кадр разбивался на домены, для каждого из которых 

проводился расчет результирующей интенсивности 

2 2 2I r g b   .  (1) 

Здесь , ,r g b   – усредненные по числу пикселей домена значения 

интенсивности красного, зеленого и голубого каналов. 

Градиенты интенсивности определялись согласно выражениям 

1 1, yx i i i i
i i

I I I I
I I

x y
  

    ,  (2) 

где , yx
i iI I   – горизонтальный и вертикальный градиенты 

интенсивности соответственно, х и у – горизонтальный и вертикальный 
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линейные размеры домена, 1 1...i n  , где n – число доменов вдоль 

рассматриваемого направления. 

Если значение градиента оказывается больше некоторого порогового 

значения ( I    ), то рассматриваемая пара доменов исключалась из 

дальнейшего рассмотрения. В рассматриваемой серии экспериментов значение 

параметра   принималось равным 0,4.  

Значения интенсивности RGB цветов определяются как среднее по 

пикселам макродомена для каждого кадра видеоряда. Таким образом 

формируется матрица-вектор хранящий информацию о прозрачности мочи в 

резервуаре с временным шагом 1/25 или 1/30 с, в зависимости от выбранного 

режима съемки. В ходе эксперимента также фиксировалось изменение высоты 

столба мочи в резервуаре. Определялась зависимость интенсивности цветового 

канала b от высоты столба жидкости, которая (Ib(h)) практически идеально 

подчиняется закону Бугера-Ламберта. 

Значение I0 из (1) для соответствующего цветового канала определяется 

на основе усредненного значения по макродомену из первых 10 кадров 

видеоряда. Тогда соответствующий коэффициент поглощения  

(в рассматриваемом случае kb) оценивается следующим образом: 

     0ln lnb b m b mk I n I n h  
 

. (3) 

Здесь    0 ,b b mI n I n  – средние значения интенсивности светового 

канала взвешенные по числу n0 первых и nm  последних видеокадров, hm – 

конечная высота столба мочи в резервуаре. 

Из физической картины эксперимента очевидно, что  0 0bI n I  , 

тогда для j-го кадра видеоряда может быть рассчитана текущая высота столба 

жидкости: 

 0

ln( )
b j

j b

b

I
h k

I n
 

   (4) 

и соответствующийобъем мочи 
j jV d h   . Учитывая частоту кадров 

видеоряда, последний вектор является искомой зависимостью V(t). А объемная 

скорость истечения мочи таким образом  ( ) /v j n jV t V V n t
    

, где t  

время дискретизации видеоряда (1/25 c), а n  – число кадров, т.е. шаг 

определения объемной скорости истечения мочи.  

Выводы. Экспериментальные и расчетные урофлоуметрические 

зависимости показали, что предложенный метод измерения скорости потока 

мочи обладает вполне удовлетворительной точностью. Можно отметить 

снижение чувствительности метода в области больших столбов жидкости, где 

относительное изменение интенсивности цвета становится сопоставимо с 

уровнем шума матрицы видеокамеры.  
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АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Годлевский Л.С., Татарчук Т.В. 

Одесский национальный медицинский университет 

Ключевые слова: урофлоуметрия, анализ изображений. 

Введение. Изменчивость социальных, политических и индустриальных 

условий существования социума формирует соответствующие закономерности 

в изменении общественных институтов. 

Институт всеобщего среднего и высшего образования сформировался на 

рубеже XIX-XX веков как ответ на возросшие потребности индустриального 

общества в специалистах естественно-научной сферы. Переход к политике 

всеобщего образования очертил принципиально новые задачи поиска 

универсальных образовательных методик, призванных осуществить 

обученческие задачи, отвечающие текущим запросам общества. Так 

сформировалось задачно-ориентированное образование, в рамках которого 

выделялись например, метод Макаренко, как ответ на потребность в 

образовании огромного количества бездомных детей в поствоенный период 

или Вальдорфская методика для ослабленных болезнями детей Рурского 

бассейна. Каждая методика в известной мере обогащала педагогический 

инструментарий преподавателя, тем не менее ни один из вышеупомянутых 

методов не является универсальным и изменение внешних условий приводит к 

необходимости модификаций педагогического подхода.  

В настоящее время существует широкий спектр исследований и ряд 

успешных практических внедрений технологий дистанционного обучения.  

Сложившийся рынок труда требует активных специалистов, способных 

к самостоятельной постановке задачи, исходя из существующей 

профессиональной проблемы и дальнейшему ее решению путем поиска и 

анализа информации. К сожалению, классическая образовательная методика 

(посещение многочасовых лекций) приучает будущего специалиста к пассивно-

инфантильному потреблению информации. Такой подход анахроничен в 

существующих условиях всеобщей информатизации и создает у аудитории 

подсознательное неприятие подобного процесса обучения. 

Цель исследования: изучение результатов внедрения некоторых 

характерных положений дистанционного обучения в учебном процессе. 

Основная часть. Технология удаленного обучения подразумевает 

наличие в учебном заведении материально-технической базы, богатого (в 

идеале – избыточного) набора учебных презентационных материалов, 

включающих в себя текстовые, мультимедийные и тестовые компоненты.  

На кафедре биофизики, информатики и медицинской аппаратуры ОНМУ 

сложились условия, благоприятные для формирования элементов 

дистанционного обучения. Наличие технической базы и преподавательского 
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состава, навыки управлением ПК которых соответствуют административному 

уровню, позволило создать интерактивные тестовые материалы, когда студент 

по очерченной преподавателем проблеме решает ряд задач. При получении 

неверного решения студенту предлагается повторить (изучить) необходимый 

отрезок материала, после чего он может перейти в соответствующий раздел с 

набором презентационных материалов необходимой тематики. По завершении 

изучения студент может вернуться к процессу тестирования. Использование 

подобного метода проведения занятий позволило сформулировать следующие 

выводы. 

Выводы. Положительные стороны: 

1. Значительный рост компоненты самостоятельной работы повышает 

положительную активность наиболее подготовленных студентов. 

2. Собственноручно отобранная (из набора подготовленного 

преподавателем методического материала) информация запоминается 

студентами лучше, чем после пассивного прослушивания лекционного курса, 

что нашло свое отражении при тест-ретестовой проверке остаточных знаний.  

Отрицательные стороны: 

1. При рассмотренной технологии обучения определяющей является 

моделирование условий самостоятельного сбора, структурирования и анализа 

информации, что вообще говоря является отличительной чертой сугубо 

научной деятельности. Тем не менее, следует отметить, что большая часть 

студенческой аудитории не обладает соответствующими склонностями. Что в 

ряде случаев приводило к негативным результатам у группы 

слабоподготовленных студентов.  

2. Интерактивный процесс обучения практически полностью исключает 

естественно-социальный компонент проверки обретенных знаний. Студент 

часто оказывается в условиях, в которых не в состоянии проверить 

адекватность принятых решений в условиях живой дискуссии, что в ряде 

случаев обусловливало снижение эмоционального настроя аудитории. 
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Вступление. Основной целью последипломного образования, является 

обеспечение качественной подготовки специалистов, что диктует 

использования в ней прогрессивных методик обучения, внедрение 

современных информационных технологий. Использование элементов 
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дистанционного обучения позволяет с одной стороны индивидуализировать 

преподавательский подход, а с другой своевременно освещать наиболее 

актуальные темы, в соответствии с изменяющимися стандартами диагностики 

и лечения рассматриваемой патологии. Не маловажным представляется и 

формирование мотивации у врачей для непрерывного повышения 

профессионального уровня.  

Цель. Оптимизация качественной подготовки специалистов с 

использованием элементов дистанционного обучения врачей – анестезиологов 

на кафедре и  формирование мотивации их участия в непрерывных формах 

последипломного образования. 

Основная часть. Элементы дистанционной формы обучения 

представлены в виде электронной рассылки (кейс, содержащий лекционный 

материал, вопросы для контроля знаний). Для этого на кафедре разработано 

несколько обучающих программ обучения, например:  

1. Современный подход к диагностике и лечению черепно-мозговой 

травмы. 

2. Острые экзогенные отравления: патогенез, диагностика, клинические 

проявления, стандарты интенсивной терапии. 

3. Астматический статус: патогенез, клинические проявления и 

диагностика, стандарты интенсивной терапии.  

4. Тромбоэмболия легочной артерии: патогенез, клинические проявления 

и диагностика, стандарты интенсивной терапии. 

5. Острые нарушения мозгового кровообращения: патогенез, 

диагностика, клинические проявления, стандарты интенсивной терапии. 

В программах в виде презентации представлен современный взгляд на 

патогенез развития указанных патологических состояний, приведены 

современные стандарты диагностики и лечения с учетом последних 

международных рекомендаций. Для осуществления текущего контроля 

усвоения знаний, программы включают по 40 вопросов и ситуационные задачи, 

разработанных на кафедре. А для итогового контроля используется 

унифицированная компьютерная программа ELEX.  

Содержание кейсов отправляли по электронной почте или факсу в 

лечебно-профилактические учреждения нашей области, а также в областные 

больницы городов Херсон и Николаев. Кроме того кейсы размещены и 

обновляются на сайте кафедры, к которому имеется свободный доступ. За 

время использования обучения с элементами дистанционного обучению были 

привлечены более 450 специалистов Херсонской и Николаевской областей, а 

также специалисты Запорожской области. Сведения об участии специалиста в 

дистанционном обучении, а также результаты устного экзамена и 

компьютерного тестирования, проводимые на очных курсах, позволяют более 

полно оценить профессиональный уровень врача. По результатам 

индивидуального опроса (анонимное анкетирование) курсантов, обучаемых на 
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очных циклах, определяем последующие темы для подготовки на 

дистанционных циклах обучения. 

Выводы. Сведения об индивидуальном участии специалиста в 

дистанционном обучении, которые дополняли результаты экзамена, 

проводимого на очных курсах, включающие данные компьютерного 

тестирования и заключительного экзамена, - с одной стороны отражают 

целостную оценку способностей специалистов, а с другой, способствуют 

развитию мотивации их участия в непрерывных формах последипломного 

образования для дальнейшего профессионального роста. 

 

УДК: 378.018.43:004(477) 
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ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

Грицова Н.А., Фролов А.В. 

Кембриджский Корпоративный Университет, Щвейцария 

Ключевые слова: дистанционное обучение, учебный процесс. 

Секция 1 

В реалиях современного мира, при стремительном развитии 

информационных технологий, всё более привлекательными в украинском 

социуме становятся новые возможности получения образования путём 

дистанционного обучения (ДО), в том числе, в лучших университетах Америки 

и Европы.  

Особую актуальность такая форма получения знаний приобретает на 

постдипломном пространстве, имея огромное количество преимуществ: 

модульность, свобода и гибкость графика, мобильность, интернациональность, 

доступность, технологичность, обучение в индивидуальном темпе, интенсивность, 

сочетание обучения с профессиональной деятельностью, комфортные условия, 

простор для творчества, а также экономическая целесообразность (снижение затрат 

на подготовку специалистов), что особенно привлекательно для Украины в 

условиях тотальных реформ. 

Данная форма обучения больше рассчитана на людей с определенной 

базой знаний и навыков, поэтому ДО рекомендуется в качестве второго 

образования или повышения квалификации, так как учащийся уже имеет 

профессиональные навыки в области изучаемого предмета и имеет 

возможность продолжать образование без отрыва от повседневных дел. 

Однако, на украинском образовательном пространстве дистанционные 

формы преподавания всё ещё не получили широкого внедрения по ряду 

причин. Украина отстает от развитых стран в применении технологий ДО при 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов разных 

отраслей и уровней. И дело не только и не столько в отсутствии 

телекоммуникационной инфраструктуры. Одной из существенных проблем 

является и слабое желание преподавателей ознакомиться с новейшими 
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технологиями образовательного процесса. Большинство педагогов считают ДО 

«неполноценным», связывая это, прежде всего, с «недостатком» практических 

занятий, отсутствием возможности контролировать учебный процесс, не 

принимая во внимание то, что именно от степени самоорганизации 

обучающегося, стремления к знаниям, возможности использования 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, умения 

самостоятельно принимать ответственные решения зависит качество 

полученных знаний и практических навыков, которые слушатель может более 

эффективно совершенствовать, не отрываясь в процессе обучения от своих 

производственных обязанностей. ДО расширяет и обновляет роль и самого 

преподавателя, делает его наставником-консультантом, который должен 

координировать познавательный процесс, постоянно совершенствовать те 

курсы, которые он преподает, повышать творческую активность и 

квалификацию в соответствии с нововведениями и инновациями.  

Первые предпринятые попытки внедрения ДО в Украине показывают, 

что состояние его развития в Украине на сегодняшний день не в полной мере 

отвечает требованиям к информационному обществу, которое стремится 

интегрироваться в европейское и мировое сообщество.  

Для широкого успешного внедрения дистанционных форм преподавания 

в образовательную систему Украины необходимо решить следующие 

проблемы: подготовка кадров для дистанционного обучения; разработка и 

сертификация учебно-методических материалов дистанционного обучения; 

осознание всеми участниками процесса дистанционного обучения его 

необходимости и возможности внедрения в современное общество; 

интенсификация развития современных дистанционных образовательных 

технологий. 

Считаем целесообразным и даже необходимым, учитывая реалии 

сегодняшнего времени, более широко использовать те возможности ДО, 

которые сегодня стали доступны в информационном пространстве Украины 

благодаря предложениям иностранных партнёров, где качество ДО не уступает 

качеству очной формы обучения, поскольку для подготовки дидактических 

средств привлекается лучший профессорско-преподавательский состав и 

используются современные учебно-методические материалы; 

предусматривается введение специализированного контроля качества ДО на 

его соответствие образовательным стандартам. В свою очередь, это позволит 

адаптировать украинский социум к переходу и более широкому применению 

подобных образовательных услуг. 

Секция 2 

Для решения указанных проблем и выполнения задач были привлечены 

одни из самых современных технологий ДО на украинское образовательное 

пространство, достигнуты и заключены договорённости со швейцарскими 

партнёрами по внедрению модели корпоративного образования и применению 

наиболее современных подходов к эффективному обучению. Одной из таких 
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инноваций стало появление Кембриджского Корпоративного Университета в 

образовательной сфере Украины, благодаря чему стало возможным приобрести 

знания международных лидеров. 

Примером таких достижений является программа ДО в сфере 

фармацевтического менеджмента, которая является первой и единственной 

аккредитованной во всём Мире. Отмечая особую значимость и эффективность ДО 

в ближайшем будущем, именно благодаря такой форме обучения теперь и для 

украинцев становится возможным приобрести навыки, знания и опыт от ведущих 

специалистов Мира, не ограничиваясь местоположением одной аудитории, а тем 

более получить диплом, в том числе и швейцарский от наших партнеров, 

исключительно онлайн, что абсолютно точно позволит каждому из нас с вами 

продолжать трудовую и социальную деятельность в нашей с вами стране. 

Хотелось бы также отметить, что именно благодаря ДО, опыт которого 

теперь и мы, украинцы, можем применять со швейцарскими партнерами, 

становится возможным и создание новых продуктивных отношений с 

компаниями европейских стран, включая Германию, Францию, 

Великобританию, Испанию и множество других, как со стратегическими 

партнерами. Это открывает новые масштабные перспективы развития не 

только уровня ДО в Украине, но другие особо важные индустрии, как 

фармацевтика, которая напрямую влияет и на сферу здравоохранения, и на 

экономический сектор. 

 

УДК: 378.147.091.33 

ВИКОРИСТАННЯ КОГНІТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ 

СТУДЕНТІВ 

Губарь А.О., Бачурін Г.В., Бачурін В.І., Довбиш М.А. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: когнітивні технології, навчання студентів, предмет 

навчання. 

Вступ. Навіщо і як навчати сучасного студента? Схоже, що це «вічне 

питання», бо цілі, зміст і методи навчання повинні задовольняти потребам 

безупинно мінливого суспільства. Початок XXI століття, ймовірно, являє 

собою якийсь переломний етап у розвитку освіти. В середовищ, що є 

інтелектуально насиченим, та швидко розвивається увисокотехнологічному 

сенсі, в умовах надлишку інформації, кількість якої вже перевищує можливості 

людини по її сприйняттю, необхідні нові підходи у навчанні студентів не 

тільки предметів інформаційно-технологічного порядку, але й базовим 

медичним та клінічним   

Мета. Визначити принципи використання когнітивних технологій в 

навчанні студентів. 

Основна частина. Освітній процес потребує нових освітніх технологіях, 

що забезпечують підготовку молоді до життя в сучасному суспільстві, яке зараз 
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багато називають інформаційним. Стрімкі зміни в житті суспільства і кожної 

окремої людини, інформаційний обмін між людиною і середовищем проживання 

відбувається зараз з більшою швидкістю, ніж це відбувалося, наприклад, 40-50 

років тому. Збільшення швидкості приросту інформації розвиває когнітивну 

діяльність людини, а в практичному плані відображає його здатність до 

навчання. Отже, провідною метою сучасної освіти має стати формування 

інформаційної компетентності молодих лікарів. У зв'язку з появою нових 

напрямків у науці, народжується і новий понятійний апарат. Так, термін 

«когнітивний» (від латинського слова «cognitio» - знання, пізнання), що означає 

«пізнавальний», «має відношення до пізнання», з'явився в шістдесятих роках 

минулого століття, у зв'язку з виникненням нової парадигми в психологічних 

дослідженнях (когнітивної психології, когнітивістики), де особлива увага 

приділяється традиційним пізнавальним процесам: сприйняттю, увазі, пам'яті, 

уяві і мисленню. Однак, когнітивний підхід принципово відрізняється тим, що всі 

ці процеси розглядається як складові загального процесу інформаційного обміну 

між людиною і середовищем. У нових умовах необхідно створювати і нові 

технології навчання - когнітивні, тобто шляхи, прийоми, способи, що дозволяють 

забезпечити ефективне розуміння студентами реального світу, успішну 

адаптацію до життя в інформаційно перенасиченої середовищі та 

інтелектуальний розвиток. Наприклад, за допомогою спеціальної системи 

завдань, що забезпечують логічний переробку інформації. Так, зроблена спроба 

реалізувати когнітивний принцип у вивченні предмету «Урологія». Характерною 

особливістю робочої програми є не тільки ретельний відбір необхідного 

мінімуму теоретичних відомостей, практичного та клінічного матеріалу, а й 

жорстка система контролю: первинних, поточних, підсумкових. Необхідним 

елементом контролю є вихід на обґрунтований діагноз на основі принципів 

доказової медицини, написання рефератів, конспектів, учбової історії хвороби та 

їх публічний захист, участь у наукових студентських конференціях тощо. 

Завдання викладача полягає не тільки в тому, щоб ставити контрольні запитання 

та оцінювати результати роботи студентів, а й формувати у студентів здатність 

до самооцінки, самоконтролю шляхом залучення його в відкрите обговорення 

«свого» і «чужого» виступів, будь-якого виду навчальної роботи.  

Суть когнітивної технології в навчанні полягає в забезпеченні розуміння 

студентами навчальної інформації. Для цього створюються системи завдань за 

принципом: «Які симптоми відповідають тим чи іншим захворюванням? Де, в 

якій клінічній ситуації мені це знадобиться ? У процесі підготовки завдань 

необхідно враховувати різний рівень когнітивного розвитку студентів та 

створювати завдання різного рівня складності. Цьому підведений і принцип 

підсумкового контролю, де оцінка знань в балах відповідає певному рівню 

знань. Когнітивні технології дозволяють створювати умови для розуміння 

кожним студентом вхідної інформації. Наприклад, формування інформаційної 

компетентності студентів, під якою розуміється сукупність умінь 

використовувати інформацію, що надходить з різних джерел; вміння 

конспектувати, тобто викладати власні думки відповідно до норм мови і 
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правилами логіки; вміння нотувати, тобто здійснювати коротку структуровану 

запис змісту книг, статей, виступів, теле- відео- та інших матеріалів; вміння 

здійснювати збір інформації по заданій проблемі; вміння здійснювати 

зіставлення інформації, отриманої з різних джерел, за заданими критеріями; 

вміння використовувати технічні засоби отримання інформації; вміння 

використовувати програмні засоби отримання інформації тощо. Когнітивні 

підходи в навчанні спрямовані на формування критичного мислення: вміння 

проводити відмінності між фактичними відомостями та оціночними 

судженнями; вміння проводити відмінності між фактами і припущеннями; 

вміння виділяти логічні види зв'язку; вміння виділяти специфічні предметні 

види зв'язків; вміння виявляти фактичні та логічні помилки в міркуваннях; 

вміння розмежовувати обгрунтовані і необгрунтовані оцінки та ін. На 

практичних заняттях відпрацьовуються групи вмінь, необхідних для 

адекватного сприйняття і переробки навчальної інформації, такі як: сприйняття 

і переробка інформації, що задана в письмовій формі; складання плану 

письмового тексту; виділення в тексті вихідних суджень і логічних висновків; 

написання конспекту підготовка реферату по заданій темі та ін. Когнітивний 

аспект в навчанні передбачає розвиток рече пізнавальної діяльності студента. У 

зв'язку з цим розвиваються навички сприйняття і переробки інформації, заданої 

в усній формі; конспектування усного мовлення; коментування усного виступу; 

постановка уточнюючих і додаткових питань до усного виступу; участь у 

дискусії та ін. Важливим вважається застосування пошукових умінь: пошук 

інформації в словниках і довідковій літературі, в засобах масової інформації, в 

мережі інтернет. У пошуках способів когнітивних технологій у навчанні 

варіативним компонентом моделі навчального процесу є різні засоби навчання 

в звичній нам формулюванні «засоби наочності»: таблиці, плакати, кіно- і 

відео-, схеми, демонстраційні програми тощо; технічні засоби навчання (кіно-, 

відеопроектори, електронні дошки, комп'ютери); демонстраційне обладнання; 

навчальні, і контролюючі програми; джерела інформації на паперових та 

електронних носіях (підручники, хрестоматії, словники, довідники, книги, 

статті, ілюстрації, аудіозаписи, Інтернет); завдання для управління навчальною 

діяльністю учнів (збірки вправ, робочі зошити та ін.). Особливістю когнітивної 

технології є специфічні завдання, що застосовуються для управління 

навчальною діяльністю. Основна мета у подачі інформації полягає в такій 

організації пізнавальної діяльності учнів, яка забезпечувала б розуміння ними 

досліджуваної інформації. Досягнення цієї мети сприяє певна структура занять: 

вхідний контроль, вивчення новій інформації; поточний контроль, діагностика 

та корекція, система домашніх завдань. Кожен студент виконує кілька завдань, 

що вимагає неодноразового вивчення та логічного аналізу джерел інформації. 

У результаті такої багаторазової логічного переробки досягається розуміння 

інформації (вбудовування нових понять у вже існуючу семантичну мережу за 

допомогою відомих або нових, але усвідомлюваних студентом, видів зв'язків). 

Одним з наслідків цього процесу є мимовільне збереження інформації в 

довготривалій семантичної пам'яті і її упорядкування відповідно до законів 
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досліджуваної предметної області. У когнітивної технології особливе місце 

займає навчальна програма й контролююча з використанням комп'ютера. 

Альтернативою електронній версії завдань і тестів є робочий зошит.  

Висновок. За допомогою описаних когнітивних прийомів можна 

досягти розуміння студентами структури та змісту інформації, що вивчається. 

Формування інформаційної компетенції по різних областях знання в рамках 

навчальних програм дозволяє студентам отримати якісні знання з конкретних 

медичних предметів.  
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Сучасний фармацевтичний ринок вимагає наявність компетентнісних 

фахівців цієї галузі, в тому числі і управлінців. Керівниками будь-якого рівня 

управління аптечного закладу є кваліфіковані спеціалісти, які мають 

фармацевтичну освіту згідно ліцензійних умов провадження роздрібної 

торгівлі лікарськими засобами. Однією з профільних дисциплін у підготовці 

фармацевтичних кадрів є менеджмент та маркетинг у фармації. Майбутній 

керівник аптечного закладу повинен бути обізнаний у питаннях управління 

фармацевтичною організацією і надалі вміло використовувати ті знання і 

навички у прийнятті управлінських рішень, які набув під час навчання у ВНЗ. 

Таким чином, реалії сьогодення вимагають впровадження інноваційних 

технологій в освіті фармацевтичних кадрів.  

Однією з таких технологій є формалізація структури знань основних питань 

фармацевтичного менеджменту та маркетингу на основі онтологічної моделі. 

Онтологія представляє собою формальне зазначення загальної 

концептуалізації знань [T. R. Gruber, 1993]. Тому, модель на основі онтології 

повинна включати основні терміни і задає відношення між ними, які 

включають словниковий склад тематичної області, а також правила поєднання 

термінів та відношень для розширення словника. Її можна представити у 

вигляді концептуальної схеми, до складу якої буде входити структура даних, 

що включає всі релевантні класи об’єктів, їх зв’язки і правила (теореми, 

обмеження), прийняті в даної області.  

Створення онтологічної моделі знань з менеджменту та маркетингу у 

фармації базується на п’яти  змістових модулях: «Менеджмент як наука та 

практика управління організацією», «Менеджмент і підприємництво», 

«Комунікативні процеси в управлінні. Управління трудовими ресурсами та 

персоналом організації. Маркетинг як інтегративна функція менеджменту», 
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«Основи маркетингу у фармації. Процес управління фармацевтичним 

маркетингом. Товар і ціна як елементи комплексу маркетингу» і «Збутова 

діяльність фармацевтичних підприємств. Система маркетингових комунікацій. 

Маркетингові дослідження. Міжнародний фармацевтичний маркетинг», до 

складу яких входить перелік визначених тем. Кожна з тем дисципліни містить 

словник термінів, графологічну структуру у вигляді графа онтології. До 

структури дисципліни включаються всі релевантні класи об’єктів менеджменту 

та маркетингу у фармації, їх зв’язки та правила (закони, обмеження).  

Враховуючи швидкий ріст кількості і якості наукової інформації, який 

стосується фармацевтичної галузі, з’являється необхідність інтегрованого 

доступу до  їх джерел. Тому, онтологічна модель знань з менеджменту та 

маркетингу вже враховує зміни та доповнення інформації. 

Таким чином, використання інноваційних технологій до вивчення 

менеджменту та маркетингу у фармації майбутніми керівниками аптечних закладів 

сприяє пізнанню професійної інформації та, як наслідок, розвитку навичок до 

самостійного мислення і прийняття раціональних управлінських рішень. 
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Введение. Информационные технологии (ИТ) интегрированы в 

различные отрасли науки и техники, связаны с физикой, химией, биологией, 

медицинской терминологией (МТ) [1, 5-8]. В связи с этим в лексике ИТ 

присутствуют термины из этих областей знаний.  

Цель работы. Сравнить лексику МТ и ИТ.  

Основная часть. Труды древнегреческого врача Гиппократа заложили 

основы МТ [2], корни лексики ИТ лежат в английском языке [1, 5, 8], Лексика 

МТ и ИТ разнородная. Специальная лексика МТ достигает сотен тысяч, а 

терминосистема лекарственных средств включает свыше 80 тысяч терминов 

[2]. В связи с этим МТ называют мегатерминологией, а ИТ – 

макротерминологией [1]. В рамках МТ выделяют терминосистемы анатомии, 

клинических дисциплин, фармации [2], в ИТ – термины вычислительной 

техники, программирования, информатики, интернета, компьютерных [1,7]. 

Многие термины этих терминосистем включены в учебную программу 

специальных кафедр и латинского языка. Они должны формировать у 

студентов основы медицинской отрасли по специальности медицина и 

фармация [2]. Обучение латинскому языку в медицинском вузе  должно 

преследовать цель – готовить терминологически грамотного специалиста, 

который владеет нормами литературного языка, лексикой медицинских знаний, 
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способен пользоваться языковыми элементами [2]. Кафедра ИТ должна 

формировать у студентов умение работать с возрастающим потоком 

медицинских знаний и знаний в области ИТ, учить их проводить 

информационный поиск и анализ медицинской информации. ИТ преобразуют 

методы и формы образования, дают новый импульс ему. В этом задачи ИТ и 

специальных кафедр совпадают несмотря на то, что корни лексики медицины 

древние, а информатики – молодые. Большинство терминов информатики 

интернациональные и заимствованы из английского в русский язык в 70-е -90-е 

годы: 1973 год - Diskette, 1970 - Microprocessor , 1983-CD-ROM –compakt disk 

read only memory, 1995 - DVD- Digital Video Disk [1,5,6]. Во Франции в те же 

70-е годы был разработан язык программирования Пролог, от французского 

PRO-grammation LOGique - логика программирования [6]. В последующие 

годы лексика информатики развивалась более интенсивно, чем медицины, в 

которой новые термины обозначали методы лечения, названия препаратов и 

приборов, термины, связанные со СПИДом. В информатике – это, можно 

сказать, «приоритетные» термины в новых химических соединениях, авторских 

и фирменных наработках, патентах, алгоритмах, технологических процессах, в 

названиях инструментов, новых организаций и фирм, например, flower heatsink 

– цветочный радиатор, Blu-ray Disk-сине-фиолетовый диск, который 

использует голубой цвет лазера (увеличивает плотность записи), Mikkуе- 

микки - ввел Бил Гейтс - единица измерения, NC-network computer-сетевой 

компьютер, ввел Ларри Эллисон, OLED-Оrganic Light Emmiting Diode - 

светоиды, использующие новые органические соединения, LEP- Light Emmiting 

Polуmer- полимер, излучающий свет, Wi-Fi-беспроводные локальные сети, 

Charisma Engeene – наложение освещенности, Fire-Wire-огненный провод, CRT 

– Cathode Ray Tube – электронно-лучевая трубка [6, 7]. Много создано 

аббревиатур, в частности, по термину памяти: в 2001 г. - MRAM - 

magnetoresistive random access memory-магнеторезистивное запоминающее 

оперативное устройство, FеRAМ - ferroelectric random access memory - 

ферроэлементная память, kernel memory - память ядра оптического носителя и 

др. Возникли новые электронные термины почтовых услуг: e-mail, E-mail, e-

mail adress – э. почта, е-business - э. бизнес, e-marкet, e-marketing, е-banking – 

э.банкинг, е-commerse – э. коммерция, е-СRM – э. руководство 

взаимоотношений с клиентами [1, 6, 7]. Вопросы интернационализации [1, 5, 

8], междисциплинарной интеграции [3, 4], использования греко-латинских 

терминов в ИТ и МТ изложены ранее [2, 3]. Так, в анатомической 

терминосистеме чаще используют термины латинского происхождения, в 

клинической – греческого, в фармакогнозии употребляется биноминальная 

номенклатура в названиях растений на основе латинских и греческих терминов, 

в ИТ новые термины образованы латинскими префиксами inter, cyber, pre, trans, 

греческими hyper, macro, micro, meta, poly [3]. Междисциплинарная лексика 

медицины включает термины флоры, фауны, химии, физики, в ИТ- термины из 

лингвистики – multilingual-многоязычный, акустики - radio frequency – частота 
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радиоволн, voice mail- голосовая почта, изобразительного искусства-document 

imaging - графическое изображение документов, color palette - цветовая палитра 

, color correction - корректура цвета, криптографии – symmetric cryptography - 

криптография с симметричными шифрами [7].  

Выводы. Медицинскую терминологию называют мегатерминологией, 

информатики –макротерминалогией. Лексика медицины создана на основе 

греко-латинских элементов, информатики - на основе английского языка. 

Новые термины ТЭ более многочисленны, чем медицины. Информационные 

технологии повышают качество и эффективность преподавания. 
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Вступ. До звичного словосполучення «самостійна робота» (далі СР) у 

кожного, хто залучений до навчального процесу, вироблено індивідуальне 

ставлення і, на жаль, у більшості це словосполучення викликає деякий 

внутрішній дисонанс. У студентів через те, що воно забирає їх «святе» - 
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особистий час, у викладача - оплачувані години при нормуванні навчального 

навантаження, у вузівської адміністрації - можливість ведення систематичного 

та адекватного контролю знань студентів. В даний час вплив цього 

«дратівливого фактору» наростає, оскільки з введенням нових навчальних 

планів у вузах України (і, відповідно, робочих програм) практично для всіх 

навчальних дисциплін передбачено збільшення обсягу СР студентів до 50-70% 

всього часу, який надається на вивчення дисципліни. 

Метою даного повідомлення є прагнення авторів надати терміну  

«СР студентів» комплексне визначення, на підставі якого виділити особливості 

і сформулювати рекомендації проведення позааудиторної СР в рамках 

навчальної дисципліни «ІТ у фармації». 

Основна частина. Що ж таке «СР студентів» і чи правильно студенти, 

викладачі та менеджери вузівських адміністрацій розуміють її суть? Відповідь 

на поставлене питання виявляється не таким простим і однозначним. Дійсно, 

можна з літератури навести безліч прикладів, які демонструють 

неоднозначність тлумачення різними авторами терміна СР і, зрозуміло, різні 

підходи до розуміння способів її реалізації. Так у одних авторів можна знайти 

характеристику СР як методу навчання, в інших – як засобу навчання, у третіх 

– як форми організації пізнавальної діяльності студента, у четвертих - як вид 

цієї діяльності. Також СР представляється як синтез форми навчальної 

діяльності та засобу організації пізнавальної діяльності, виду діяльності та 

організаційної форми, виду навчальної діяльності та методу навчання, засобу 

надбання знань і виду навчальної роботи та ін. Насправді - це спроби різних 

авторів виділити із загального числа характеристик СР, їх окрему вибірку, яка 

цих авторів найбільше цікавила в контексті питання, що розглядається. 

Загальна багатогранність, притаманна СР студентів, на жаль, не дозволяє 

сформулювати для неї чіткого і короткого визначення. Однак виявляється 

зручним показати характеристики СР за допомогою табличного класифікатора: 

Класифікація СР 

№ Ознака класифікації Види самостійної роботи 

1. Напрямок діяльності  Наукова / Навчальна / Суспільна 

2. Вимоги Робочої програми 
Обов'язкова / Факультативна / 

Ініціативна (додаткова) 

3. Організаційна форма 
Фронтальна (загально потокова) / 

Групова / Індивідуальна 

4. Інтенсивність виконання  Систематична / Акордна 

5. Місце виконання  Аудиторна / Позаудиторна 

6. Спосіб виконання  
Усна / Письмова / Практична 

(макетування) / Комбінована 
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Продовження 

7. 
Форма занять при підготовці до 

них 

Лекція / Семінар / Практичне 

заняття / Лабораторна робота / 

Індивідуальна співбесіда / 

Колоквіум / Залік / Тестовий 

контроль / Модульний контроль / 

Іспит / Захист курсової 

(розрахункової, дипломної) роботи 

8. Джерело інформації  

Підручник (посібник, методичні 

рекомендації) / Довідкова література 

/ Каталоги ілюстрацій (атласи, 

карти) / Звукові бібліотеки / Архіви 

первинних документів / Дистанційні 

курси / Інтернет-джерела 

9. Внутрішній зміст 

Придбання новий знань / 

Формування умінь і навичок / 

Повторення і застосуванні знань / 

Перевірка знань / Перевірка умінь і 

навичок 

10. Рівень творчості 
Репродуктивна / Реконструктивна / 

Евристична / Дослідницька 

 

Враховуючи специфіку інформаційних технологій, на підставі цього 

класифікатора можна однозначно визначити СР студентів з навчальної 

дисципліни «ІТ у фармації» як: навчальну, обов'язкову, індивідуальну, 

систематичну, позааудиторну, евристичну, практичну роботу з метою 

утворення (або перевірки) умінь і навичок застосування інформаційних 

(комп'ютерних) технологій за умов використання електронних ресурсів 

дистанційних курсів та Інтернет-джерел. Таке базове формулювання 

передбачає обов'язкове нормування позааудиторного часу студента на її 

виконання, а часу викладача на її організацію, супровід і контроль 

індивідуально виконаних завдань. 

Висновки. В якості висновків надаємо основні рекомендації з 

організації та проведення СР студентів з дисципліни «ІТ у фармації». 

1. У рамках робочої програми дисципліни сформувати конкретний 

перелік завдань для позааудиторної обов'язкової СР і ознайомити з ним 

студентів. Встановити шкалу оцінок для кожного завдання з урахуванням 20% 

частки всієї СР в загальній оцінці за дисципліну у балах. 

2. Розробити дистанційний курс «СР студентів з дисципліни», що 

містить електронний журнал виконання студентами завдань, і розмістити його 

на навчальному (кафедральному) сервері. 

3. У робочому плані вивчення дисципліни встановити конкретні терміни 

виконання кожного завдання СР, встановити терміни та час проведення он-
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лайн консультацій черговими викладачами кафедри при виконанні кожного 

завдання СР, а також - терміни і час проведення поточного контролю. 

4. Порядок проведення СРС з дисципліни на кафедрі оформити у 

вигляді Додатка до робочої програми та надати його в навчальний відділ ВНЗ 

для нормування викладачам часу на загальну організацію СР, створення 

(актуалізацію) дистанційного курсу, проведення консультацій і перевірку 

виконання індивідуальний завдань. 

Запропоновані рекомендації проведення СР студентами максимально 

відповідають специфіці навчальної дисципліни «ІТ у фармації» і можуть бути 

рекомендовані кафедрам навчальних закладів до впровадження. 

 

УДК: 615.15:378.5:615.035.8(477) 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З 

ПИТАНЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІКІВ У СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПРОВІЗОРІВ В УКРАЇНІ 

Заліська О.М., Максимович Н.М., Яцкова Г.Ю., Толубаєва В.В. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

Ключові слова: післядипломна освіта провізорів, раціональне 

використання ліків, прееклампсія вагітних, доказова фармація. 

Вступ. Однiєю з важливих медико-соцiальних проблем, що впливає на 

збереження здоров’я майбутнього поколiння є раціональне застосування 

лікарських засобів, особливо під час вагітності. В Україні щорiчно збiльшується 

частота виникнення ускладнень вагітності, пов’язаних з артеріальною 

гіпертензією.  

Мета дослідження. Провести аналіз та систематизувати дані доказової 

фармації про ефективність та безпечність застосування ЛЗ вагітними, в тому 

числі екстемпорального виготовлення, для удосконалення навчально-

методичного забезпечення слухачів  у системі післядипломної освіти 

провізорів. 

Основна частина. Проблематика профілактики артеріальної гіпертонії 

(АГ) у вагітних має і соціальний характер, зокрема,  преекламсія/еклампсія 

(Шифр МКХ–10: О13–О15), захворюваність якою за останні роки зростає. 

Прееклампсія є  однією з причин смерті вагітних у 15% випадків загибелі 

майбутніх матерів, та у 12% всіх випадків загибелі плоду. Тому актуальним є 

оптимізація навчально-методичного забезпечення провізорів при 

захворюваннях у вагітних за даними доказової фармації.  Нами використано 

бібліографічний аналіз,  контентний аналіз у базах доказової медицини  і 

фармації - Cochrane, Pubmed, ClinicalTrials.gov 

За даними систематичних оглядів  щодо лікування АГ у вагітних, 

встановлено доведену ефективність препаратів кальцію. Виявлено, що при 

застосуванні кальцію майже в 1,5 рази скорочується ризик прееклампсії, 

передчасних пологів, материнської смерті, особливо у жінок з високим ризиком 

цього захворювання та жінок, які мають попереднє низьке споживання  
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кальцію. Також встановлено, що ефективним є прийом ацетилсаліцилової 

кислоти для профілактики прееклампсії, та виявлено, що низькі дози аспірину у 

жінок з підвищеним ризиком даної патології, знижують ризик передчасних 

пологів, затримки росту плода.  

На кафедрі організації і економіки фармації, технології ліків та 

фармакоекономіки ФПДО у тематику ПАЦ провізорів, циклу спеціалізації, 

інтернатури включені питання, які розглядають аспекти доказових даних про 

раціональне використання ліків, зокрема у вагітних.  

Нами обґрунтовано, що доцільним є використання екстемпоральної 

рецептури для вагітних жінок, що дає можливість індивідуально підібрати дозу 

препарату залежно від ваги, триместру вагітності тощо. 

Для навчального процесу видано навчальний посібник «Організаційні 

аспекти екстемпорального виготовлення лікарських засобів» (за ред. проф. 

О.М.Заліської, проф. Б.Л.Парновського), в якому наведені приклади 

екстемпоральні лікарські форми, які можна використовувати вагітним. Для 

набуття знань і навичок пошуку доказової інформації на кафедрі слухачі ПАЦ, 

провізори-інтерни проводять пошук у базах Кокрана, Pubmed та представляють 

на семінарах повідомлення про доказові дані щодо використання ліків при 

вагітності. 

Для поглиблення знань провізорів-інтернів, слухачів ПАЦ підготовлені 

методичні рекомендації «Оптимізація інформаційного забезпечення при 

захворюваннях у вагітних жінок за даними доказової фармації», які 

затверджені МОЗ України, Укрмедпатентінформ (2015) та впроваджені у 

практичну роботу стаціонарів. Авторами проведена порівняльна 

характеристика ліків для вагітних з прееклампсією та даних доказової фармації 

про їх вплив.  

Висновок. Систематизовано з позиції доказової фармації дані про 

раціональне використання лікарських засобів вагітними жінками на основі 

рандомізованих клінічних досліджень на прикладі лікування прееклампсії. 

Опрацьовані нові технології навчання, методичні рекомендації, посібник для 

оптимізації  післядипломної освіти провізорів з питань раціонального 

застосування ліків, зокрема, при захворюваннях у вагітних, в тому числі 

екстемпорального виготовлення, що є актуальним в умовах реформування 

фармацевтичної допомоги. 

 

УДК: 615.15:378.5:[615:33](477) 

СИСТЕМНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  

З ФАРМАКОЕКОНОМІКИ ТА НТА У ПІСЛЯДИПЛОМНУ  

ОСВІТУ ПРОВІЗОРІВ В УКРАЇНІ 

Заліська О.М., Піняжко О.Б., Слабий М.В., Яцкова Г.Ю. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

Ключові слова: післядипломна освіта провізорів, фармакоекономіка та 

HTA, навчальні програми, навчально-методичне забезпечення з НТА. 
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Вступ. Оцінка технологій охорони здоров’я (Health Technology 

Assessment - HTA) об’єднує інформацію про медичні, економічні 

(фармакоекономічні), соціальні, етичні та правові аспекти використання 

технологій охорони здоров’я для системного, послідовного, прозорого процесу 

прийняття управлінських рішень. Вивчення теоретичних основ і напрямів 

практичного використання методів HTA в Україні набувають більшої 

актуальності відповідно до реформ в охороні здоров’я та фармацевтичному 

секторі у напрямку гармонізації з європейськими вимогами.  

Мета дослідження. Проаналізувати етапи впровадження технологій 

навчання з фармакоекономіки (ФЕ) та HTA, використовуючи системний підхід 

і структурно-порівняльний аналіз, в систему післядипломної освіти провізорів 

в Україні.  

Основна частина. На кафедрі організації та економіки фармації, 

технології ліків та фармакоекономіки ФПДО Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького нами опрацьовані традиційні 

і дистанційні технології навчання з ФЕ та HTA для провізорів-інтернів та 

слухачів передатестаційних циклів, циклів спеціалізації.  

З 2008 року використовується дистанційне навчання за допомогою 

створеного на кафедрі сайту Українським центром Міжнародного товариства 

фармакоекономічних досліджень (ІSPOR) та містить навчальні, наукові матеріали з 

фармакоекономіки, фармакоекономічного аналізу і фармакоінформатики, 

доказової фармації (www.uspor.org.ua). З 2012 року нами адаптовано 

міжнародні навчальних модулі з  ФЕ, які наявні на сайті ISPOR і тепер 

дистанційно доступні для провізорів, спеціалістів на українській мові – ISPOR 

Distance Learning Program (iDLP).  

У 2012 році на кафедрі у навчальний процес впроваджені методичні 

рекомендації «Фармакоекономіка та оцінка медичних технологій, їх 

використання при створенні формулярів» (Заліська О. М., Мендрік О. А.) для 

провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» та 

«Фармакоекономіка та оцінка медичних технологій» для провізорів ПАЦ зі 

спеціальностей «Організація та управління фармацією», «Загальна фармація» 

(Заліська О. М., Толубаєв В. В.). Для навчального процесу  видано  навчальний  

посібник  «Фармакоекономіка та раціональне використання ліків» (проф. О.М. 

Заліська, 2014), затверджений МОН і МОЗ України, для післядипломної освіти 

провізорів, в якому розглядаються основні принципи НТА, актуальні методи 

фармакоекономічного аналізу, формулярів.  

У 2014-2015 авторитетні організації ISPOR та Лондонська школа 

економіки та політичних наук (LSE) проводили міжнародні навчальні програми 

з HTA у Варшаві та Загребі, учасниками яких були викладачі проф. 

О.М.Заліська та асист. О.Б. Піняжко, які отримали відповідні сертифікати.  

З метою інтеграції наукових результатів у навчальний процес систематично 
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проволяться науково-практичні конференції на кафедрі для слухачів ПАЦ, 

провізорів-інтернів про підходи HTA. 

У 2015 році проф. О.М. Заліська та О.Б. Піняжко започаткували освітній 

лекторій у форматі статей у «Еженедельнику Аптека», в яких представлені 

сучасні практичні та освітні напрями HTA з використанням європейських 

засад. 

Методом анкетування 150 слухачів передатестаційних циклів за 

спеціальністю «Організація і управління фармацією», «Загальна фармація» 

щодо актуальності навчання з ФЕ та НТА, нами одержано, що 100% 

респондентів мають інформаційну потребу у навчанні з ФЕ і НТА у системі 

післядипломної освіти провізорів. 

Висновок. Нами вперше обгрунтовано і створено навчально-методичне 

забезпечення – навчальний посібник, методичні рекомендації, модулі для 

дистанційної підготовки, лекторій з ФЕ та HTA в системі післядипломної 

освіти провізорів з використанням сучасних інтерактивних, інформаційно-

комунікативних технологій навчання, що є необхідним для набуття 

спеціалістами охорони здоров’я знань і вмінь з ФЕ та НТА для ефективного 

прийняття рішень в системі забезпечення та фінансування (реімбурсації) 

лікарських засобів.  

 

УДК: 004.775:004.738.5:[61;378.4] 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕРВИСОВ ОБЛАЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Иванькова Н.А. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: цифровые и мобильные коммуникации, облачные 

технологии. 

Активное развитие цифровых и мобильных коммуникаций на основе 

Internet технологий создало условия для появления новых облачных сервисов. 

Основными провайдерами этих сервисов для учебных заведений в Украине, 

являются компании Google и Microsoft. Облачные технологии предоставляют 

новые возможности и инструменты организации учебного процесса на 

кафедрах, преподающих медицинскую информатику.  

Цель работы: провести функциональный анализ сервисов облачных 

технологий, которые можно использовать для организации учебного процесса 

кафедр.  При рассмотрении облачных сервисов можно выделить три типа 

сервисов. 

1. Коммуникационный. Он позволяет организовать взаимодействие 

участников посредством электронной почты, чата, видео конференций, блог. 

2. Офисный, который включает в себя календарь, текстовый процессор, 

мастер презентаций, мастер создания электронных таблиц, генератор форм, 
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использование облачного дискового пространства, лента новостей. Очень 

важной особенностью является возможность совместной работы над одним 

документом. 

3. Web-сервисы предоставляют возможность работать с 

мультимедийной информацией – фото, видео, аудио при дистанционном 

взаимодействии. 

4. Средства разработки и прикладные программы – переводчики, 

трансляторы, конвертеры файлов. 

Основными функциям кафедры как структурного подразделения 

университета, являются: организационная, обучающая, контролирующая, 

оценивающая, воспитательная. В настоящее время в литературных источниках 

активно обсуждается появление новой функции кафедры – создание 

коммуникационной и информационной инфраструктуры кафедры для 

поддержки процесса обучения. Реализация каждой функции определяется 

решением круга задач (Таблица 1.). Так, например, организационная функция 

подразумевает решение вопросов, связанных с распределением учебного 

аудиторного времени и самостоятельной работы студентов, а также времени 

преподавателей. 

Таблица 1. 

Функция кафедры Облачный сервис Средство облачного сервиса 

Организационная  Коммуникационный, 

офисный  

календарь, электронная почта, чат, 

видео конференция, блоги для 

дистанционного взаимодействия, 

использование облачного дискового 

пространства, лента новостей, 

совместная работа над одним 

документом. 

Обучающая Web-сервисы мультимедийные Web-сервисы, 

блоги для дистанционного 

взаимодействия, текстовый 

процессор, мастер презентаций, 

мастер создания электронных 

таблиц. 

Контролирующая Средства 

разработки и 

прикладные 

программы   

генератор форм, WYSIWYG IDE 

(Integrated development 

environment), интерпретаторы 

компьютерних курсов в SCORM 

формате, сервисы библиотек 

цифровых объектов, переводчики, 

трансляторы, конвертеры файлов 

Оценивающая  

Воспитательная  Коммуникацион 

ный, Web-сервисы 

электронная почта, чат, видео 

конференция, блоги для 

дистанционного взаимодействия, 
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Обучающая функция реализуется в ходе решения задач, связанных с 

проведением различного вида занятий со студентами с использованием 

различных методов и форм обучения, одна из которых – дистанционная. 

Реализация контролирующей функции основана на решении вопросов, 

связанных с контролем знаний – определение видов контроля и их сроков, 

разработка различных контролирующих заданий. Контролирующая функция 

тесно связана с оценивающей, для реализации которой кафедра разрабатывает 

критерии оценки качества полученных знаний. Воспитательная функция 

реализуется в процессе тесного взаимодействия преподавателя и студента при 

решении совместных задач. Проведенный анализ сервисов облачных 

технологий позволил нам определить соответствие имеющихся сервисов 

функциям, которые реализует кафедра в своей деятельности. 

Как видно из таблицы, на сегодняшний день, с целью повышения 

эффективности работы кафедры по всем видам деятельности (научная, 

методическая, учебная и др.) целесообразным и необходимым является 

внедрение и широкое использование описанных облачных сервисов. Кафедра 

медицинской информатики, имеющая предметом изучения описанные сервисы, 

занимается изучением их возможностей, разработкой приложений и 

методической базы для внедрения новых сервисов в деятельность других 

кафедр высшего медицинского учебного заведения. 
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МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА В ОБРАЗОВАНИИ 
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Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: информационные технологии, облачные технологии, 

iPad, смартфон, мобильные устройства, сервисы обучения Office 365 University, 
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Цель исследования. Повышение качества подготовки абитуриентов-

иностранцев подготовительного отделения и студентов вуза по дисциплине 

«информатика» за счет использования в учебном процессе  облачных 

технологий и мобильных устройств.  

Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы 

человеческой деятельности. Без информационных технологий не может 

эффективно работать ни одно образовательное учреждение.  

Компьютерные технологии призваны решать, как минимум, три 

основные задачи: 

– обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебного 

процесса, причем, желательно, в любое время и из различных мест пребывания; 

– развитие единого информационного пространства образовательных 

индустрий и присутствие в нем в различное время и независимо друг от друга 

всех участников образовательного и творческого процесса; 
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– создание, развитие и эффективное использование управляемых 

информационных образовательных ресурсов, в том числе личных 

пользовательских баз и банков данных и знаний учащихся и педагогов с 

возможностью повсеместного доступа для работы с ними. 

Для выполнения этих задач вузам необходимо – предоставить в процессе 

обучения, абитуриентам-иностранцам (подготовительного отделения) и студентам 

современную компьютерную техники и современное программное обеспечение. 

Учитывая то, что содержание и развитие собственной  

ІТ- инфраструктуры учебного заведения  является достаточно затратным и с 

каждым годом уровень затрат  возрастает, обновление компьютерной техники 

не всегда происходит своевременно. Поэтому оптимальным решением этой 

проблемы является использование облачных технологий с включением в 

учебный процесс мобильных устройств.  

Одна из таких технологий – технология дистанционно-очного обучения, 

которая позволяет использовать в обучении как обычную очную методику 

обучения (в классах и лабораториях),  так и дистанционную форму обучения. 

Необходимость в создании дистанционно-очной технологии обучения 

вызвана несколькими факторами: 

- отсутствием в вузах необходимого количества персональных 

компьютеров для использования их студентами в  свободное время после 

окончания занятий; 

- неудобством использования студентами  компьютеров вуза в связи  

с отдаленным  местом проживания студента; 

- процессом активного подключения к Интернету все большего 

количества устройств, в число которых входят компьютеры, планшеты, 

смартфоны, iPad и мобильные телефоны. 

Для внедрения этой технологии в Запорожском государственном 

университете планируют использовать личные коммуникативные устройства – 

смартфоны, iPad и планшетные компьютеры абитуриентов (студентов). Это 

связано с тем, что   в ЗГМУ  (по данным кафедры информатики)  смартфоны 

имеют  90% студентов-иностранцев и около 70% у украинских студентов. Эти 

цифры с каждым годом будут расти. Учитывая то, что компактные мобильные 

устройства с каждым годом становятся лучше, быстрее и надежнее, такое 

решение  является логически верным. В настоящее время появились 

мобильные устройства с четырехъядерными процессорами, которые по 

мощности превосходят даже ноутбук средней ценовой категории, с 

графическими ускорителями, дисплеями с разрешением, как у больших 

телевизоров (Full LG), камерами, снимающими качественнее продвинутых 

фотоаппаратов, а поддержка стандарта LTE2 делает мобильный Интернет 

быстрее проводного. 

Для использования мобильных устройств  в учебном процессе, для  

получения  доступа к учебным материалам  посредством Интернета, на  

кафедре информатики ЗГМУ, рассматривались существующие 
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образовательные инициативы ведущих  компаний по дистанционной 

электронной  форме обучения, а именно: 

- Office 365 University: облачные технологии в образовании. Разработка 

корпорации Microsoft;  

- пакет Moodle – представляющий собой систему управления 

содержимым сайта, специально разработанный для создания качественных 

online-курсов преподавателями. 

Для  использования этих образовательных сервисов необходимо 

подготовить определенный набор методических материалов, подготовить 

преподавателей-методистов для работы с этими сервисами,  а также иметь  

финансовые возможности для оплаты за использование данного ресурса.  

Каждая из перечисленных систем имеет свои достоинства и недостатки.  

Облачные технологии – это программное обеспечение (ПО), 

приложения, сервисы, размещенные в интернете, на удаленных дата-центрах, а 

не на локальных серверах. Мы не устанавливаем их на компьютеры, телефоны 

— мы используем их при подключении к Интернету.  

К достоинствам сервиса можно отнести возможность отказаться от 

покупки лицензий на ПО и дорогостоящих серверов и их поддержки. Вместо 

этого необходимо только заплатить абонплату за использование сервиса. 

Используя облачные сервисы работать можно в любом месте: дома, в кафе, в 

путешествии – везде, где доступен интернет, с любого устройства. 

Moodle – аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда). Moodle – это свободная система управления обучением, 

ориентированная, прежде всего на организацию взаимодействия между 

преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации традиционных 

дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения. Для 

использования Moodle достаточно иметь web-браузер, что делает 

использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для 

обучаемых. 

В Запорожском государственном медицинском университете для 

перспективного использования были выбраны сервис Office 365 и система 

Moodle. Система Moodle уже используется на подготовительных курсах 

университета для абитуриентов Украины. Эту систему, с использованием 

личных смартфонов и iPad,   в первую очередь планируется использовать  на 

подготовительном отделении для абитуриентов -иностранцев. 

Выводы. Рассмотренные системы и сервисы обучения необходимо 

планировать к внедрению во все высшие учебные  заведения. Их внедрение 

значительно повысит качество знаний и профессиональную готовность 

специалиста к работе по выбранной профессии, а также приведет к 

значительной экономии средств университета. 
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Вступ. Сучасні тенденції Европеїзації Української науки, її 

демократизація ставлять завдання до розробки якісно нових методів, які 

дозволяють ефективніше надавати допомогу психологічну і психотерапевтичну 

допомогу, в тому числі при наявності психотравмуючих подій. Стрімка 

технізація, поширення дистанційних технологій формують нову генерацію 

клієнтів і психотерапевтів. Надання психотерапевтичної допомоги в 

традиційних організаційних формах у вигляді формування комплексних 

медико-психологічних бригад, створення кризових центрів, центрів з надання 

невідкладної психологічної та психотерапевтичної допомоги в цих умовах явно 

недостатньо. У цих випадках істотну роль відіграє застосування інноваційних 

технологій з використанням технічних засобів.  

Мета дослідження: розкриття особливостей новітніх методів 

психотерапії. 

Основна частина. Методи дистанційної психотерапії є достатньо 

розповсюдженими. Зокрема, широко використовуються різноманітні варіанти 

інтернет-консультування (скайп-консультування, телефонного консультування, 

перегляд тематично орієнтованих відеоматеріалів, відеоконференції з 

психотерапевтом тощо. Концептуальні положення, дистанційного консультування, 

пов'язаного з наданням психологічної допомоги представлено у дослідженнях 

(А. Г. Амбрумова [див.: 1], А. М. Полеев [див.: 2] А. Н. Моховиков [див.: 5],  

А. Н. Елизаров [див.: 2] та ін) та ін. Дослідниками стверджується, що 

дистанційні форми психотерапії дозволяють створити особистості комфортні 

умови, зберігати конфіденційність (за потребою), безперервність терапії, 

можливість отримання допомоги у будь якому місті. Особливо ефективними 

дистанційні методи психотерапевтичної допомоги є у кризових часто 

надзвичайних умовах під час яких суб’єкт немає фізичної можливості отримати 

терапевтичну допомогу.   

Досвід дистанційного психологічного впливу розроблений, 

впроваджений і використаний А. М. Кашпіровським починаючи із 1988 року та 

має іншу особливість впливу на суб’єкта. Результативність телепсихотерапії  

А. М. Кашпіровського підтверджено такими відомими науковцями як :  

Н. Амосов (всесвітньо-відомий хірург), Н. Бєхтєрєва (академік), Н Бондарь 

(академік) Б. Бім-Бад (академік), А. Кочарян (професор), С. Максименко 

(академік), Б. Міхайлов (професор) [4]; надана наукова оцінка телевізійних 

передач теорії та практики А. Кашпіровського [3]; представлена велика 
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кількість відео, аудіо, друкованих інтерв’ю що розкривають особливості  

методу А. Кашпіровського самим автором [3] 

Даний метод заснований на активізації комплексу властивої кожному 

живому організму сукупності програм, названих А. М. Кашпіровським 

«матриця пам'яті норми». Метод являє собою психолого-аналітичний напрямок 

«створення програмуючих ситуацій» (термін запропонований 

А. М. Кашпіровським). Вчений наголошує на закономірності яка закладена 

тисячоліттями функціонування людського тіла, - можливість повернення до 

норми багатьох порушених функцій організму і морфологічних змін. 

Психотерапевтичні сесії можуть носити універсально-неспецифічний 

характер, або бути розроблені з урахуванням специфіки різних вікових та 

гендерних аудиторій та бути використані у різних ситуаціях. Перевага цієї 

технології полягає в можливості одномоментного залучення практично 

необмеженого контингенту. Особливої уваги потребують телепередачі 

проведені А. М. Кашпировским у 1988 та 1989 роках які довели виключну 

ефективність дистанційних методів роботи адже сприяли доланню чисельних 

захворювань : зникнення тяжких хвороб (гінекологічні хворобі, серцево-

судинні, кишкового тракту та ін.) естетичні (зникнення шрамів, рубців, 

зморшок та ін.)  Даний метод знайшов своє використання у контексті впливу 

патогенних факторів, кризових явищ різного роду та є ефективним у 

використанні з різними верствами населення.  

Висновок. Таким чином, психолого-психотерапевтична допомога 

дистанційного впливу може реалізовуватися через використання СD-RW-записів, 

телебачення, інтернет-транслювання та інших технічних засобів. Використання 

цих технологій дає можливість швидко і ефективно проводити медико-

психологічний супровід значних контингентів населення в найкоротші терміни 

після впливу психогенних факторів, у тому числі безпосередньо в зоні 

катастрофи або дистанційно 
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Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: медичний університет, викладання мікробіології, 

інформаційна компетентність студентів, інформаційно-комунікативні 

технології (ІКТ). 

Вступ. 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 дослідження 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 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 
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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-
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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. 

 

УДК: 615.1:004.89 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ФАРМАЦІЯ» 

Кандибей К.І., Рижов О.А. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: спеціальність «Фармація», самопідготовка студента, 

інформаційне поле. 

У навчальному процесі самопідготовка студента до практичних занять на 

фармацевтичному факультеті все більшого значення набуває створення та 

функціювання на кафедрах інформаційного поля спеціальності «Фармація». 

Структурна організація педагогічної системи реалізована на основі інформаційно-

комунікативних технологій, що працює в Запорізькому державному медичному 

університеті більше 3 років, і представлена на схемі 1. 

 
 

Схема 1. Педагогічна система кафедри, реалізована в інформаційному 

полі спеціальності «Фармація» 

 

Завдяки даній організації стає набагато простіше студенту, під час 

самостійної підготовки, знайти відповідь на задані викладачем завдання. 
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Зовнішній вплив кафедри на студента домінує і відіграє визначальну роль у 

його підготовці. В основі такого способу навчання лежить психолого-

педагогічна теорія біхевіоризму, яка використана в концепції програмованого 

навчання. В інформаційному середовищі, побудованому кафедрою на основі 

домінуючого впливу зовнішніх факторів, саме інструкція керує діями студента 

і контролює правильність їх виконання та досягнення заздалегідь визначеної 

педагогічної мети. Інформаційне поле кафедр  забезпечує студенту необхідні 

умови для саморозвитку, що реалізується лише в тому випадку, коли існує 

активність з боку студента, яка, в свою чергу, обумовлена його внутрішньою 

потребою. Зовнішнє управління пізнавальною діяльністю може послабити 

самоконтроль студента, що негативно позначиться його на творчих здібностях . 

Повна свобода збільшує ризик закріплення неправильних, неоптимальних дій. 

Вона абсолютно не потрібна пасивним і недостатньо мотивованим студентам, а 

також тим, хто не в змозі самостійно організовувати пізнавальний процесс. 

Функціонування інформаційного поля спеціальності «Фармація», що 

створено кафедрами з урахуванням спрямованості на зовнішні фактори, 

потрібно оптимальним чином поєднувати з навчанням, де студент може 

самостійно організовувати цей процес,а саме реалізувати створення в мережі 

інформаційного поля спеціальності «Фармація» системи особистого портфоліо. 

Робота над  портфоліо допомагає студенту підтримувати високу навчальну 

мотивацію, активність і самостійність, розширює можливість до самонавчання, 

а саме формує уміння вчитися: ставити цілі, планувати власну навчальну 

діяльність. У цілому розвиток інформаційного поля спеціальності «Фармація»  

сприяє індивідуалізації освіти, закладає додаткові передумови соціалізації 

особистості судента, а також дає змогу використовувати за допомогою 

інформаційного поля університету сотні гаджетів мобільних телефонів 

студентів ,що довгий час використовувались лише для розваг. Залучення 

студентами особистих комунікативних засобів надає змогу показати фіксувані, 

накопичені, оцінки і самооцінки особистих досягнень за певний проміжок часу. 

Збільшення до п’ятдесяти відсотків від навчального плану спеціальності 

«Фармація» самостійної роботи студена і її ефективність  стає можливою 

тільки завдяки реалізації на факультеті педагогічної системи кафедр, що 

працюють в інформаційному полі спеціальності «Фармація» 
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На сучасному етапі якість освіти – один з найважливіших пріоритетів 

розвитку нашого суспільства. У документах ЮНЕСКО технологія навчання 

розглядається як системний метод створення, застосування й визначення 

всього процесу викладання і засвоєння знань із врахуванням технічних і 

людських ресурсів і їхньої взаємодії. Одним із засобів підвищення якості освіти 

є новітні технології навчання. Метою використання новітніх технологій 

навчання є не тільки підвищення якості, а й забезпечення доступності освіти на 

рівні європейських стандартів. В міжнародній медичній спільноті широко 

обговорюються організаційні нюанси використання віртуальних пацієнтів (ВП) 

в освітніх технологіях. На практиці виникає багато запитань як у студентів так і 

у викладачів. В повсякденній практиці нашої кафедри, з одного боку, ми 

зустрічаємося з бажанням студентів працювати з реальними пацієнтами, при 

цьому вони не завжди готові до цього практично, а наявні засоби, наприклад, 

відеоінформація є тільки наочною і не передбачає активної ролі кожного 

студента в вирішенні проблеми. З іншого боку частішають категоричні відмови 

батьків і дітей виступати в ролі навчальних манекенів. Використання сучасних 

моделей ВП з інтерактивними властивостями у багатьох закордонних медичних 

школах допомагає вирішити цю проблему, але виникають питання щодо місця 

ВП в навчальному процесі, взаємозв’язку між фундаментальними та 

клінічними дисциплінами, бажання студентів бути обізнаними на випадки 

реальних клінічних ситуацій та хворих, хвилювання за відсутність практики. 

Аналізуючи переваги та недоліки, зокрема вартість, викладачі визнають, що 

треба час та досвід для оптимального використання ВП як нового 

педагогічного інструменту з потужним потенціалом, актуальність віртуальних 

клінік. Але найбільш важливі критики в цьому питанні є студенти. 

З метою ознайомлення з їх думкою ми провели анкетування серед  

46 студентів медичного та педіатричного факультетів після ознайомлення  

з eViP virtual patients на http://www.virtualpatients.eu/ і 

http://www.shadowhealth.com/health-assessment.html в он-лайн режимі. Більшість 

41(89,1%) розглядають ВП як підготовчий етап для роботи з реальними 

пацієнтами. 5 (10,8%) вважають, що ВП не потрібні взагалі. 19 (41,3%) 

учасників акцентують увагу на безпечні умови таких занять. Відмітили, що 

використання ВП дозволяє за необхідності продемонструвати різноманітність 

клінічних ситуацій 40 (86,9%) студентів, також позитивним вважають 

можливість тренінгу в рамках самостійної роботи в будь-який час та в 

комфортному індивідуальному темпі 39 (84,7%) і 43 (93,4%) відповідно.  

Таким чином, використання ВП позитивно сприймається більшістю 

студентів. ВП – це зручний педагогічний інструмент в набутті практичних 

навичок студентами в процесі самостійної роботи. Створення віртуальної 

клініки допомогло б вирішенню проблем з доступністю програм ВП та 

впровадженням їх в практику. 
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УДК: 615.12-027.551:34]-025.13:303.1 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПОБУДОВИ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ СТРУКТУРИ 

АПТЕКИ З ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ 

ЗНАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДОЛОГІЇ IDEF 

Кирильчук Д.С. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: формалізація, функціональна модель, аптека. 

На сьогоднішній день в Україні законодавство у сфері фармації 

продовжує постійно змінюватись та доповнюватись. Становчий процесс в даній 

галузі надалі буде відбуватись, зокрема із-за внутрішніх та зовнішніх 

геополітичних факторів. В таких умовах збільшується об'єм інформації 

нормативно-правового змісту, з якою доводиться працювати фармацевтичним 

працівникам, таким чином ускладнюючи їм роботу. На практиці ці складнощі 

формуються через недостатність системного мислення у студентів 

фармацевтичного профілю та складність систематизації великої кількості 

отриманої інформації з рідних джерел під час навчання. 

Вирішенням даної проблеми є формалізація знань у нормативно-

правовому полі у сфері фармації та створення на її основі систематизованої 

функціональної моделі, на базі якої буде створено автоматизовану систему 

прийняття рішень, що послужить інструментом оптимізації робочого процесу 

фармацевтичних фахівців. Що і стало метою роботи. 

Для досягнення мети ми дослідили утверджені та рекомендовані МОЗ 

України  підручники та посібники, що використовуються в процесі викладання 

дисципліни ОЕФ для  студентів фармацевтичного факультету. Крім того, 

провели огляд нормативної бази, що регулює діяльність фармацевтичних 

закладів. В результаті стратифікації даних шляхом декомпозиції з 

застосуванням методології структурно-функціонального аналізу IDEF, 

розробили функціональну модель аптечного закладу (приватна форма 

власності, без приготування лікарських форм). Отримана динамічна ієрархічна 

модель, що складається з підсистем у вигляді функціональних блоків та 

сукупності конструктивних правил їх взаємовідношень, відображає усі 

особливості структури та напрями діяльності аптеки і є легкою для сприйняття. 

Таким чином, нами був проведений функціональний аналіз аптечного 

закладу, розроблено її функціональну модель на основі IDEF – технологій, яка 

стане елементом автоматизиваної системи прийняття рішень, що послужить 

інструментом оптимізації роботи фармацевтичних працівників. Отримана 

модель може послужити як посібник в процесі підготовки провізорів та як 

базис для проведення консалтингових досліджень аптеки. 
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УДК: 378.147:61[0957.875].001.76 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И 

ЭМБРИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Ключко С.С. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, 

педагогический контроль, компетенции, компьютерные технологии 

Актуальность темы. Переход к личностно и проблемно-

ориентированному обучению на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии 

настоятельно требует от преподавательского коллектива кафедры разработки 

систем педагогического контроля, которая будет открытой и понятной 

студентам, сможет обсуждаться в специальных группах, подвергаться 

экспертной оценке и корректировке после проведения зачетов и экзаменов. 

Результаты оценки знаний и действий студентов должны стать объектом их 

собственных интересов, служить для них постоянным и надежным показателем 

успешности продвижения к избранной профессии.  

Целью данной работы является анализ педагогических и 

психологических аспектов обучения в условиях внедрения современных 

информационных технологий.  

Базой реализации достоверной системы контроля является всестороннее 

использование компьютеров, технических аудиовизуальных систем и современные 

формы ее осуществления, отражающие условия профессиональной деятельности 

врача, а именно – имитационные деловые игры, которые также с успехом могут 

внедряться на базе компьютерной техники. Компьютер не может заменить 

преподавателя, но он повышает уровень, степень объективности оценок и 

заключений, делает знания достижимыми для каждого студента с учетом его 

личностных особенностей, индивидуального стиля деятельности, темпа обучения. 

До начала занятия целесообразно уяснить знание общетеоретических 

вопросов, основных определений и классификаций, а также умение выполнять 

различные диагностические и лечебные действия по ранее изученным 

дисциплинам и темам учебного плана. При подборе содержания задач для 

контроля исходных знаний следует учитывать материалы схем логико-

дидактической структуры, особенно те вопросы, которые там лишь 

обозначены, но подробно не изложены. 

Форма задач должна удовлетворять следующим условиям: быть четкой, 

предусматривать однозначные ответы и краткие решения. Внедрение на 

кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии тестового контроля для 

контроля знаний и ситуационных задач для оценки развития клинического 

мышления позволяет дать объективную оценку того, насколько студенты 
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понимают связь между теоретическим материалом и практическими 

действиями, умеют анализировать, обобщать материал и прогнозировать 

развитие ситуаций. Внедрениея тестового контроля и ситуационных задач, 

которые также можно назвать «педагогически ориентированными» тестами, 

позволяет проанализировать такой опыт с позиции как студента, так и 

преподавателя. Рассматривая суть и особенности образовательной 

диагностики, необходимо еще раз подчеркнуть, как важно для студентов 

понимать, существуют ли объективные ориентиры для оценки результатов их 

учебной деятельности и каковы они. Традиционно такими ориентирами 

являются: конкретные предметные знания, смысл и содержание основных 

понятий по дисциплине; познавательные и практические навыки (диагностика 

микропрепарата, элетронограммы); способность действовать самостоятельно в 

учебных и реальных ситуациях; проектная продукция, в которой проявляется 

способность не только к нормативной, но и к творческой деятельности, в том 

числе и в нестандартных ситуациях. 

Выводы. Таким образом, внедрение информационных технологий 

способствует оптимизации учебного процесса и усовершенствованию нового 

принципа проблемно ориентированного обучения студентов и его контроля. В 

отличие от традиционных методов обучения, использование проблемно 

ориентированного принципа формирует у студентов важные компетенции - 

знания, навыки, умения, стремление к саморазвитию, при этом преподаватель 

одновременно со студентами развивается и усовершенствуется в 

профессиональной сфере. 

 

УДК: 37.018.43:004:378.147.019.33-021.464:314.14:[61:378.4] 

ДИСТАНЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО БИОСТАТИСТИКЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Койчубеков Б.К., Риклефс В.П., Алибиева Д.Т., Жунусова Г.Т.,  

Абдыкешева Д.Т. 

Карагандинский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: технологии «e-learning», дистанционная форма, 

самостоятельная работа студентов. 

Использование технологий «e-learning» в медицинском образовании 

сопряжено с рядом ограничений, связанных с тем, что обучение будущего 

врача происходит, в основном, «у кровати больного». Тем не менее, элементы 

таких технологий актуальны и в медицинском вузе. На кафедре медицинской 

биофизики и информатики практикуется дистанционная форма организации 

самостоятельной работы студентов (СРС) по биостатистике на платформе 

MOODLE. Задания по изучаемым темам сформулированы по вариантам в виде 

решения конкретных статистических задач, таких, например, как определение 

минимального объема выборки, оценка шансов и рисков, оценка 
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диагностической и прогностической значимости диагностических тестов и т.д. 

Задания оформлены в виде тестов с множественным выбором или на 

соответствие. На платформе помещена необходимая литература и сделаны 

гиперссылки на ресурсы Интернет. Оценки по результатам работы студентов 

автоматически заносятся в электронный журнал, что освобождает 

преподавателя от изнурительной процедуры проверки тетрадей (по 

биостатистике на одного преподавателя в семестр приходится до 10 групп по  

13 студентов). Среди недостатков можно отметить формальную оценку знаний 

(правильный ответ – неправильный ответ), отсутствие контакта между 

обучающим и обучающимся. 

 

УДК: 004.9:[378.4:61] 

ЗМІНА КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ВНЗ 

Колесник Ю.М., Рижов О.А. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, поточна 

концепція інформатизації, індивідуальна форма навчання. 

Важливим складовим компонентом системи медичної освіти сучасного 

університету є широке використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) в управління навчальним закладом та організації навчального процесу. 

Динаміка розвитку інформатизації в останні роки перейшла від лінійної до 

експоненціальної форми залежності. Зміна тенденції розвитку стимулюють 

підвищення якості Інтернет сервісів та активне використання на побутовому 

рівні мобільних комп’ютерних пристроїв. Основне завдання поточної концепції 

інформатизації ЗДМУ – створення єдиного освітнього середовища 

університету завершено. Створена інфраструктура університету, дозволяє 

активно використовувати студентами наявні інформаційні ресурси бібліотеки 

та web-ресурси кафедр в навчальному процесі, проводити оцінку знань 

студентів в комп’ютерних класах кафедр, підвищувати якість організації та 

керування навчальним процесом використовуючи систему електронного 

документообігу і т.і. Реалізована концепція інформатизації [1,2] була 

орієнтована на групову форму організації навчального процесу. Але сучасна 

ситуація змінилась, реалізація принципу суб’єкт-суб’єктних стосунків між 

викладачем і студентом можливо тільки при активізації самостійної роботи 

студентів протягом навчального року та персоніфікації навчання. Створюються 

умови для поступового переходу від групових форм навчання до 

індивідуальних, 50% навчального часу зараз виділяється на самостійну роботу 

студентів. Тому наявна інфраструктура університету не пристосована для 

забезпечення індивідуальної форми навчання. 

Мета роботи: розробити положення концепції інформатизації 

направленої на забезпечення індивідуальної форми навчання у вигляді 

самостійної роботи студентів на базі ІКТ. 
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Основна частина. Єдиний інформаційний простір університету 

забезпечує доступ до навчальної інформації, яка представлена стандартними 

формами методичної літератури в електронному вигляді. Організація 

навчального процесу на базі ІКТ дозволяє використовувати інтерактивні 

комп’ютерні та стимуляційні системи навчання.  Зміна концепції 

інформатизації по-перш всього характеризує перехід від форми пасивного 

сприйняття інформації до одержання знань у процесі активної навчальної 

діяльності студента з інтерактивними комп’ютерними системами. Прикладом 

такого підходу може бути технологія проблемно-орієнованого навчання на базі 

віртуальних пацієнтів. Для реалізації цієї мети потрібно впровадити три 

завдання: створення інтерактивного контенту; впровадження в системі єдиного 

інформаційного простору та системи доставки цього контенту; розробки 

системи моніторингу самостійної роботи студентів та оцінювання якості 

навчання; наявність у студентів мобільних пристроїв для роботи в мережі 

Інтернет. 

Розвиток ІКТ сформував нову категорію користувачів, які активно 

використовують мобільні комп’ютерні пристрої і гаджети. Аналіз результатів 

анкетування студентів 2-го курсу медичного факультету показав, що 92,3% 

студентів активно користуються протягом дня мобільними пристроями та  

Інтернет. Таким чином в університеті ми маємо студентів які готові для 

використання інтерактивних систем навчання.  

Інше питання – розробка навчального інтерактивного контенту (НІК). 

Наявність в університеті інструментальних систем для розробки комп’ютерних 

навчальних систем (Moodle, RATOS), віртуальних пацієнтів (OpenLabyrinth), 

когнітивних систем навчання (iRATOS), ще не вирішує питання розробки 

інтерактивних систем для викладання дисциплін. Для розробки ефективних 

систем інтерактивного навчання по-перш необхідно розробити стандарти таких 

систем; по – друге створити групи розробки НІК; по-третє сформувати групу 

сертифікації НІК при Центральній методичній раді університету.  Важливою 

технологічною вимогою до НІК є наявність web-інтерфейсу та можливість 

використання мобільних пристроїв для роботи з ним. Орієнтація на 

використання власних планшетів, смартфонів змінює напрямок технічного 

забезпечення процесу інформатизації з забезпечення робочого місця 

облаштованого комп’ютером підключеного до Інтернет (комп’ютерних класів) 

до надання e-learning сервісів для власних мобільних пристроїв студентів. Але 

чи може наявна інфраструктура ЗДМУ забезпечити якісним інформаційним 

сервісом студентів які одночасно виконують завдання на персональних 

комп’ютерних пристроях? Сьогодні ні. Для забезпечення такої форми 

навчальної діяльності потрібно мати потужну серверну базу для розміщення 

навчального інтерактивного контенту, а також покриття території університету 

високошвидкісним WiFi доступом до мережі кампуса. 

Високий рівень якості навчання неможливо забезпечити без 

використання системи моніторингу навчання. Впровадження в ЗДМУ 
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інформаційної системи електронного документообігу заклало фундамент такої 

системи. Наступним завданням є реалізація системи моніторингу навчальної 

діяльності студентів на базі персонального портфоліо [3], в якому повинні 

знайти відображення усі види діяльності студента протягом його навчання в 

університеті. 

Висновок. Сучасна концепція інформатизації навчального процесу 

медичного університету базується на індивідуальних підходах до навчання з 

використання комп’ютерних інтерактивних систем навчання, які відображають 

і фіксують прогрес в студента в освоєнні програми у власному електронному 

портфоліо. Використання інноваційних технологій потребує потужної 

серверної бази для підтримки інтернет сервісів комп’ютерних систем навчання, 

а також розгорнутої  високошвидкісної  WiFi-мережі для одночасного доступ 

до НІК з мобільних комп’ютерних пристроїв студентів. Створення єдиної 

сертифікованої бази НІК формує фундамент до створення системи 

корпоративних знань університету. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

У ВИКЛАДАННІ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙ У МЕДИЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

Колоскова О.К., Гарас М.Н., Білоус Т.М., Ходоровський В.М. 

ДВНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

Ключові слова: дистанційне навчання, студенти, медичний університет. 

Вступ. На даний час у навчальному процесі досить широко 

використовуються мережеві інформаційно-комунікаційні технології, що 

визначено пріоритетним напрямком розвитку сучасної освіти України, а 

дистанційне навчання отримує все більшого поширення та охоплює, у першу 
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чергу, вищу освіту та підвищення кваліфікації різного рівня із використанням 

проблемно-орієнтованих сучасних освітніх технологій. У той же час, медична 

освіта, а саме, підготовка фахівця-лікаря, характеризується певними 

особливостями, оскільки основною метою навчання, зокрема, на клінічних 

кафедрах, є оволодіння студентами практичними навичками і вміннями. 

Виходячи з цього, план проведення практичного заняття на клінічних кафедрах 

передбачає роботу майбутніх випускників у клініці біля ліжка хворого з метою 

удосконалення базових практичних навичок і вмінь, а також розбір 

теоретичних питань із використанням тематичних наборів тестових завдань, 

ілюстрованих ситуаційних завдань та результатів додаткових методів 

обстеження.  

З метою покращання підготовки студентів до занять у ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» розроблено та впроваджено 

сервер дистанційного навчання. Обов’язковими елементами кожного курсу є 

методична розробка (із вказівками на актуальності теми, тривалості заняття та 

його навчальних цілей, контрольних питань та рекомендованої літератури), 

конспект теми заняття, фото- та відеоматеріали, тестові завдання для 

самопідготовки та глосарій. Безсумнівно, що потрібний диференційований 

підхід до обсягу впровадження електронного спілкування на клінічних і 

теоретичних кафедрах, до- і післядипломному етапах підготовки лікарів і 

провізорів. Віртуальне спілкування ніколи повністю не замінить живий контакт 

між лікарем і пацієнтом, тому одним із завдань педагогічного процесу в 

медичному університеті є виховання навичок такого спілкування у студентів. 

Це положення стосується і взаємодії між викладачем і студентом. 

Мета дослідження: проаналізувати роль та можливості використання 

наповнення сервера дистанційної освіти у підготовці студентів VI курсу 

спеціальності «Лікувальна справа» медичного університету до практичних 

занять з дитячих інфекцій. 

Результати дослідження. По завершенні вивчення модулю 6 «Дитячі 

інфекційні хвороби» дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекції» шляхом 

анонімного анкетування опитано 45 студентів VI курсу спеціальності 

«Лікувальна справа» Буковинського державного медичного університету. За 

результатами опитування встановлено, що 80% студентів випускного курсу 

дистанційну форму навчання вважають найбільш зручною та оптимальною для 

підготовки до занять. Найбільш часто відвідуваними елементами курсів 

сервера дистанційного навчання виявилися конспекти (92% учасників) та 

тестові завдання (64,4%), рідше використовують навчальні відеофільми 

(28,9%), відеолекції (20%) та фотоматеріали (20%).  Слід зазначити, що 

шестикурсники свідомо надають перевагу дистанційній формі навчання в 

позаурочний час, зокрема, доцільною роботу у середовищі дистанційного 

навчання під час аудиторних занять вважає лише кожен четвертий (26,7%). 

Робота з використанням сервера дистанційного навчання під час практичного 

заняття поступається за важливістю, на думку випускників, таким елементам 
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заняття, як оволодіння практичними навичками та вміннями у відділеннях 

клініки під контролем викладача (71,1%), відпрацювання практичних навичок 

та вмінь на тренажерах, манекенах (35,6%) з обговоренням теоретичних питань 

теми заняття під час розбору клінічних випадків (53,3%).  

Висновки. Таким чином, середовище дистанційного навчання є зручною 

і оптимальною формою позааудиторної підготовки до практичних занять, а 

також важливим елементом самопідготовки студентів випускних курсів 

медичних факультетів. 

 

УДК: 378.091.275:615.1 

ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ  

ДО СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ  

«КРОК-1. ФАРМАЦІЯ» 

Корнієвська В.Г., Царькова Ю.В., Панченко С.В., Корнієвський Ю.І. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: тестовий контроль, ліцензійний інтегрований іспит, 

база тестів «Крок-1.Фармація». 

Вступ. В умовах інтеграційних намірів України та входження нашої 

держави до європейського освітнього простору спостерігається переорієнтація 

освітніх технологій на особистісне, компетентнісне становлення фахівця. У 

контексті цього набувають актуальності питання підвищення якості вищої 

освіти. Особлива роль у цьому відводиться науково обґрунтованому, ретельно 

спланованому й раціонально організованому контролю за процесом і 

результатами навчально-пізнавальної діяльності студентів. Правильно 

побудована система контролю є суттєвим чинником підвищення якості освіти, 

така система дає змогу отримувати міцні знання всім без винятку студентам, 

своєчасно виявляти слабких і допомагати їм, підтримувати обдарованих, 

розвивати в них науковість, творчість та креативність. 

Мета роботи: запропонувати систему організаційно-педагогічних умов, 

для підвищення ефективності підготовки студентів до ліцензійного 

інтегрованого іспиту (ЛІІ) «Крок-1.Фармація». 

Для досягнення мети необхідно: 

* підвищувати вмотивованість підготовки до ЛІІ «Крок-1.Фармація»; 

* розробляти навчально-методичні посібники з якірними тестами, з 

опорними конспектами, які мають базові поняття та закономірності, які 

використовуються в ЛІІ «Крок-1.Фармація»; 

* забезпечити рівень самоконтролю підготовки студентів з кожної 

дисципліни, за допомогою онлайн-тестування з використанням персонального 

логіну та паролю; 

* в заключній частині семінарських та практичних занять обговорювати 

тестові завдання, які мають відношення до теми, що вивчається; 

* запровадити механізм допомоги студентам так званої «групи ризику»; 
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* для кожного студента створити індивідуальний графік підготовки, з 

урахуванням його рівня навчальних досягнень та «слабких місць»; 

* проводити регулярні консультації, на яких розглядати тестові 

завдання, що найчастіше зустрічаються в екзаменаційних буклетах і помилки, 

які найчастіше допускаються студентами за результатами складання іспиту 

минулих років, а також розглядати ті питання, які викликають найбільші 

труднощі у студентів. 

Традиційно домінуючими методами контролю в практиці вищої школи 

були усне і письмове опитування. Поряд з позитивними характеристиками цим 

методами притаманні і такі недоліки, як: суб'єктивізм у визначенні 

результативності навчальної роботи студентів, часова затратність, недостатній 

рівень валідності і надійності у визначенні знань, низька оперативність 

отримання результатів. Тому, на сучасному етапі традиційні методи контролю 

все частіше витісняє педагогічне тестування. Тестовий контроль має ряд 

переваг перед іншими методами контролю, а саме:  

- забезпечує об'єктивність і справедливість оцінки знань;  

- відсутність емоційних стресів і перевантажень;  

- відсутність психологічного впливу на студента;  

- забезпечує прозорість і гласність результатів контролю;  

- розвиває індивідуально-диференційований підхід до навчання та 

самостійної роботи студентів;  

- забезпечує можливість одночасного контролю великої аудиторії за 

умов відносно невеликих затрат часу на його проведення.  

До цього переліку переваг тестового контролю також можна додати:  

- його уніфікованість, стандартизованість; 

- можливість одночасно охопити контролем усіх студентів;  

- можливість вести контроль з усього матеріалу, а не вибірково; 

- можливість систематично робити «зрізи успішності» навчальних 

досягнень студентів.  

Методом тестування з 2000 р. здійснюється центром тестування при 

МОЗ України контроль якості фармацевтичної освіти в вищих навчальних 

закладах у формі ліцензійного інтегрованого іспиту. За допомогою цього 

іспиту оцінюється професійна компетентність майбутніх провізорів, їх вміння 

швидко виконувати типові та нестандартні задачі, вміння аналізувати, робити 

висновки, а найголовніше вміння застосовувати отриманні знання для 

розв‘язання проблем, які виникають під час прийняття рішень. 

Висновок. Вивчення нами існуючого в ЗДМУ підходу щодо підготовки 

студентів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Фармація» 

дало змогу виявити певні проблеми, з якими зустрічаються майбутні провізори 

в процесі підготовки. Це зумовило необхідність удосконалення процесу 

підготовки та запровадження системи організаційно-педагогічних умов, які б 

сприяли успішному складанню ЛІІ «Крок-1. Фармація» майбутніми 

провізорами. 
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УДК: 004.42 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА SCILAB 

Королев В.Д. 

Национальный фармацевтический университет 

Ключевые слова: моделирование химической реакции, 

программирование. 

Введение. Исследование и моделирование химических реакций является 

актуальной задачей. Оно позволяет ускорить процесс создания новых 

препаратов, способствует предотвращению превращений компонентов 

лекарственных препаратов, приводящих к нарушению или потере их 

потребительских качеств. Изучение процессов и применение полученных 

результатов в медицине дают возможность бороться с заболеваниями и 

старением организма.  

Целью работы является создание математического аппарата для 

моделирование химических реакций  с использованием свободных математических 

пакетов, способных решать системы дифференциальных уравнений. 

Основная часть. В работе рассмотрено моделирование химических реакций. 

Рассмотрены различные виды реакций: простая изотермическая обратимая реакция, 

сложная параллельная и последовательная изотермическая реакции, обратимые 

изотермические реакции второго рода и неизотермическая реакция. Составлены 

математические модели различных видов химических реакций и различного 

количества (2-6) компонент для изотермических и неизотермических реакций, 

которые представляют собой системы дифференциальных уравнений первого 

порядка. Для решения дифференциальных уравнений применялся свободно 

распространяемый математический пакет Scilab. Задача моделирования сводится к 

анализу системы дифференциальных уравнений относительно концентрации 

веществ-реагентов и продуктов реакции при различных начальных условиях. 

Проведено моделирование серии химических реакций, выполнено решение систем 

дифференциальных уравнений, к которым сводятся эти реакции, представлены 

численные результаты и проведено их сравнение с результатами, полученными в 

коммерческих пакетах (таких как MathCad и MatLab). Построены графики 

зависимости концентрации веществ и температуры (в случае неизотермической 

реакции) от времени для каждой из реакций.  

Выводы. Сравнив результаты, полученные в других пакетах, можно 

сделать вывод, что пакет Scilab не уступает по возможностям решения систем 

дифференциальных уравнений коммерческим пакетам и может с успехом 

применяться при моделировании химических процессов. 
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УДК: 54.084 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ УРОВНЯ 

МИНЕРАЛИЗАЦИИ И ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (pH) ВОДНЫХ 

РАСТВОРОВ 

Королев В.Д., Пенкин Ю.М., Хара Г.И. 

Национальный фармацевтический университет 

Ключевые слова: измерение, водородный показатель, уровень 

минерализации, взаимозависимость, факторы влияния. 

Введение. Для полного анализа  качества воды по всему многообразию 

факторов требуется очень сложная и дорогая аппаратура. Такой анализ 

способны выполнить лишь немногие лаборатории, которые сосредоточены на 

ключевых пунктах водоснабжения. В большинстве случаев выполняется анализ 

основных химических свойств воды – водородного показателя (pH) и степени 

минерализации. Для этих измерений промышленностью выпускается широкий 

спектр измерительных приборов – от простейших тестеров до сложных 

профессиональных измерительных комплексов.  Основной недостаток 

большинства pH-метров и TDS-метров заключается в том, что при измерениях 

не учитывается ряд факторов, влияющих на измеряемые величины.   

Цель исследования. Определить возможность создания бюджетного 

прибора для измерения водородного показателя (pH) и уровня минерализации 

водных растворов 

Основная часть. Типичным представителем семейства pH-метров 

является PH-025. Это высокоточный измерительный прибор с диапазоном 

измерения pH 0…14 и погрешностью 0.1 pH. Недостатками прибора являются: 

простейшая линейная аппроксимация температурной зависимости и отсутствии 

учета зависимости  pH от влажности воздуха и атмосферного давления, а такая 

зависимость существует. То же можно сказать и о приборах для определения 

уровня минерализации воды (TDS-метрах). Это простые и недорогие приборы, 

измеряющие проводимость жидкости на переменном токе. Большинство этих 

приборов имеют встроенную компенсацию температурной зависимости 

проводимости. Однако, на проводимость помимо температуры существенное 

влияние оказывает уровень pH. Таким образом, для определения степени 

минерализации необходимо одновременно измерять значение pH, чтобы 

уточнить значение  проводимости. 

Конечно, приборы, выполняющие указанные функции существуют, 

например, PHT-027 мультимонитор, который объединяет в себе pH-метр, 

солемер, ОВП метр, кондуктометр и термометр. Однако, это приборы из совсем 

другой ценовой группы. Их стоимость на порядок превышает стоимость  

PH-025 и аналогичных устройств. Заметим, что даже этот прибор не учитывает 

зависимость значений pH от влажности воздуха. 
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Авторами предлагаются принципы создания комбинированного прибора 

для измерения параметров воды, позволяющего измерять значения pH, 

проводимости и температуры, учитывающего  рассмотренные выше связи этих 

величин и допускающего, при необходимости  расширение видов измерений.  

Сердце такого прибора – недорогой 32-х разрядный процессор STM32. 

Процессор позволяет оцифровывать с точностью 12 бит до 16-ти аналоговых 

сигналов. Для измерения pH предполагается использовать комбинированный 

электрод BNC-03, подключив его через усилитель с высоким входным 

сопротивлением. Распространенный недорогой цифровой датчик DHT11 

совмещает функции измерения температуры и влажности и подключается к 

процессору непосредственно. Достаточно просто реализуется и измерение 

уровня минерализации. Учет зависимости между измеряемыми значениями 

параметров и влияния дополнительных факторов осуществляется 

программным способом. Обязателен интерфейс прибора с персональным 

компьютером, что позволит расширить возможности обработки измерений. 

Заключение. Предлагаемое решение позволяет создать измерительный 

прибор, возможности которого можно, при необходимости, расширять за счет 

подключения дополнительных датчиков и совершенствования программного 

обеспечения. Такой прибор по своим возможностям превосходит рассмотренный 

выше PH-025, оставаясь при этом в одной с ним ценовой группе. 
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Ключові слова: інформаційні технології, іноземні студенти, процес 

навчання, вища медична підготовка. 

Організація міжнародної співпраці лікарів відбувається через обмін 

інформацією завдяки сучасним інформаційним технологіям. Вироблення 

єдиної наукової і практичної думки збагачує лікарський досвід, приносить 

користь людині, яка вимагає невідкладної допомоги. Сучасний лікар має 

володіти навичками користування інформаційними технологіями, оскільки це 

допомагає ознайомленню з новими методами лікування, різними способами 

надання кваліфікованої медичної допомоги. 

У навчанні студентів медичного профілю, зокрема іноземних студентів, 

важливо використовувати інформаційні технології. Педагогічна цінність 

полягає в тому, що такі технології підвищують мотивацію, дозволяють 

наблизити навчально-виховний процес до майбутньої лікарської діяльності. 

Використання інформаційних технологій у вищій медичній підготовці 

забезпечує швидкий і безпосередній зворотній зв’язок між викладачем і 
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студентом, сприяє підсиленню індивідуальній і самостійній роботі майбутніх 

лікарів. Тестувальні програми використовуються для діагностики знань 

студентів, позитивним є той факт, що вони дозволяють одночасно тестувати 

студентів швидко, самостійно обробляють дані та дають оцінку. Іноземні 

студенти через систему Інтернет залюбки читають електронні навчальні книги, 

навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, знайомляться з 

досягненнями своїх викладачів, беруть приклад з них. 

 

УДК: 378:004:614.2.07(07) 
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Ключові слова: електронні видання, оцінювання якості. 

Вступ. Останні роки в Україні значно поширилася така форма видання 

навчальних матеріалів, як електронні підручники та посібники. Одночасно з 

цим почали виникати питання щодо оцінювання їх якості та типології. Наразі, 

ДСТУ 7157:2010 розділяє електронний аналог друкованого видання що 

відтворює відповідне друковане видання і самостійне електронне видання, що 

не має друкованих аналогів [1]. Це вже дозволяє відокремити електронні 

перепублікації друкованих видань від основної сукупності електронної 

навчальної продукції. Питання оцінювання якості електронних засобів надання 

контенту для системи освіти залишається відкритим. 

Мета. Розглянути питання оцінювання якості електронних навчальних 

видань. 

Основна частина. Ми вважаємо, що аналіз якості електронної 

навчальної продукції повинен бути ґрунтовнішим, ніж друкованої література. 

Мова не йде про оформлення зовнішніх атрибутів чи технічну експертизу, які 

регулюються відповідним законодавством [2, 3]. Необхідно ретельно 

розглядати питання соціального, етичного і концептуального аналізу змісту 

матеріалу, його впливу на навчальне середовище з врахуванням реакцій 

основних споживачів цього продукту. 

Вважаємо, що побудова і подальший аналіз самостійного електронного 

навчального видання (далі – Матеріал) повинен включати такі тематичні 

напрямки: 

- освітні цілі, для яких був підготовлений Матеріал, способи і 

можливість досягнення цих цілей; 

- актуальність та доцільність втілення Матеріалу у навчальний процес 

ВНЗ; 

- докази проведення оцінки та визначення освітніх потреб споживачів 

(тих, хто навчається) та способи їх задоволення; 
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- очікувані освітні результати від вивчення Матеріалу (із зазначенням 

знань, умінь, змін у ставленні та поведінці лікарів, а також впливу на клінічну 

практику або більш широкі професійні сфери, які можуть бути отримані в 

результаті вивчення Матеріалу); 

- цільова аудиторія, для якої підходить Матеріал; 

- відсутність друкованого видання як еквіваленту поданого Матеріалу; 

- гарантія збереження персональних даних, підтвердження 

недоторканості приватного життя і того, що будь-яка інформація, надана тими, 

хто навчається, буде використовуватися тільки для визначених раніше 

навчальних цілей; 

- ймовірна тривалість взаємодії того, хто навчається, з Матеріалом у 

годинах для забезпечення виконання освітньої мети/цілей (одна із методик 

розрахунку надана в методичних рекомендаціях щодо структури, змісту та 

обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів, 

що представлені у додатку 1 до наказу МОНУ № 588 від 27.06.2008 зі змінами, 

затвердженими Наказом МОН №11 від 10.01.2009 р. Примітка: Наказ втратив 

чинність, але методика є доцільною); 

- відповідність Матеріалу етичним, правовим, медичним та юридичним 

вимогам. Повинні бути представлені дані про інформовану згоду пацієнтів та 

інших учасників щодо включення їх даних до Матеріалу, гарантії забезпечення 

конфіденційності пацієнтів та інших учасників, відповідність етичним вимогам 

наукових досліджень, вимогам захисту даних і дотримання авторських прав. 

Розробник повинен надати гарантії того, що пацієнти не можуть бути 

ідентифіковані у використаних Матеріалах; 

- термін можливого використання; 

- відсутність рекламної інформації в Матеріалі; 

- опис реального або потенційного конфлікту інтересів особи (осіб), які 

беруть участь у підготовці змісту Матеріалу. Необхідно, щоб медичний 

фахівець, відповідальний за розробку Матеріалу, надав повну інформацію про 

реальний або потенційний конфлікт інтересів. Доходи, пов'язані з самим 

Матеріалом, при цьому не враховувати не доцільно; 

- підтвердження використання тільки ліцензійного програмного 

забезпечення або такого, що розповсюджується з «відкритим кодом». 

Висновки. Електронні навчальні видання ще далеко не розкрили свій 

освітній потенціал. Запропоновані напрямки їх побудови та подальшого аналізу 

дадуть змогу гармонійно інтегрувати цей вид електронних засобів навчання в 

освітнє, професійне и соціальне середовище. 
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Среди направлений в системе университетского обучения особое место 

занимает проблемно-ориентированное обучение. В настоящее время более 80% 

учебных заведений медицинского направления пользуются методикой 

проблемно-ориентированного преподавания. Реализация программы Темпус, 

предложенной Европейским Союзом, предусматривает совершенствование 

системы высшего образования, что должно послужить повышению 

эффективности подготовки студентов. 

В рамках реализации программы Темпус наш университет стал 

участником проекта «Создание межрегиональной сети национальных центров 

медицинского образования, главным направлением деятельности которых 

является внедрение проблемно-ориентированного обучения с применением 

виртуальных пациентов». 

За время работы по программе Teмпус (с 2013 года), сотрудники 

кафедры пропедевтики детских болезней приняли участие в адаптации и 

рецензировании программы и кейсов, в разработке плана лекций, подготовке и 

проведении лекций и практических занятий. 

Имея возможность сравнить обучение студентов по типовой программе 

со студентами, обучающимися по программе проблемно-ориентированного 

обучения, мы отметили более высокую мотивационную готовность к учебной 

деятельности и более выраженный познавательный мотив у последних. Эта 

особенность прослеживалась как на практических занятиях, так и во время 

лекций, на которых акцентировалось внимание студентов на прямой 

взаимосвязи изучаемых дисциплин с будущей работой. 

Кроме того, некоторые кейсы затрагивали  вопросы смежных 

дисциплин, а это стимулирует развитие межкафедральных связей и 

сотрудничество преподавателей, обогащает опыт и позволяет проводить 

практические занятия в более интересной форме, более наглядно 

демонстрировать студентам связь теоретических знаний с практической 

деятельностью. 
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Так в рамках кейса, посвященного проблеме недоношенного ребенка, мы 

с группами студентов посетили Запорожский перинатальный центр, где 

учащиеся познакомились с работой отделения реанимации новорожденных, 

современными технологиями, применяемыми при выхаживании глубоко 

недоношенных детей, увидели этих детей и современное 

высокотехнологическое оборудование, которое должны освоить будущие 

неонатологи. Студенты посетили отделение 2-го этапа выхаживания 

недоношенных, где узнали о проблемах недоношенных на этом этапе, о ранней 

диагностике слепоты и глухоты у этих детей. 

Изучая заболевания, связанные с задержкой нервно-психического 

развития детей, студенты посетили детское неврологическое отделение, 

исследовали недоношенную двойню с детским церебральным параличом, 

ознакомились с методами лечения и реабилитации таких детей. 

Занятие по кейсу, посвященному проблемам полового развития, 

контрацепции, фертильному здоровью юношей и девушек, мы провели в 

Запорожском центре реабилитации репродуктивной функции семьи. Студенты 

познакомились с работой центра, узнали о врожденных заболеваниях, 

сопровождающихся нарушением полового развития, об инфекциях, передающихся 

преимущественно половым путем, о проблемах подростковой беременности, 

женском и мужском бесплодии, экстракорпоральном оплодотворении, посетили 

кабинет ультразвуковой диагностики и лабораторию. 

Таким образом, более высокая мотивация учебной деятельности 

студента, с одной стороны, и неформальное проведение практических занятий 

с привлечением смежных кафедр, показывающее ясную и прямую связь 

изучаемых дисциплин с будущей работой, с другой стороны, повышает 

эффективность и результативность обучения.  
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Введение. Одним их основополагающих принципов образования 

является единство обучения и воспитания, образование выступает как учебно-

воспитательный процесс. В дистанционном образовании внимание 

сосредоточено на усвоении знаний и, иногда, формировании навыков и умений. 

Задачи развития личности обучаемого, приобретения социально-значимых 

качеств и усвоения коммуникативных правил и норм разработчиками 

дистанционных курсов обычно не ставятся. В то же время, для дистанционного 
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образования целенаправленное воспитательное в воздействие даже более 

значимо, чем для очного. Учащийся находится вне образовательной среды, 

отсутствует его живое общение с коллективом однокурсников, 

преподавателями и администрацией вуза в ходе занятий, а также 

внеаудиторной работы и внеучебной деятельности. Человек, выбравший 

дистанционную форму образования, обычно находится в особых условиях: 

значительную часть своего времени занят неквалифицированным трудом, или 

имеет проблемы со здоровьем и ограничен в физических возможностях, или, 

что характерно для женщин, ухаживает за малолетним ребенком. Отсутствие 

организованного воспитательного процесса означает, что личность учащегося 

формируется под воздействием случайных факторов и со слабо 

прогнозируемым результатом. С другой стороны, желание учиться 

дистанционно предполагает определенный уровень мотивации, способности к 

самообучению и самоконтролю. Опираясь на эти качества можно добиться 

гармонии учебных и воспитательных целей в дистанционном образовании. 

Цель исследования. Изучить особенности формирования 

интеллектуальных, нравственных и волевых качеств в условиях 

дистанционного образования. Проанализировать возможности средств 

дистанционного образования в обеспечении единства учебно-воспитательного 

процесса. 

Основная часть. Средства дистанционного образования состоят из 

общей программной оболочки и содержательного наполнения, зависящего от 

конкретной дисциплины. Для организации воспитательного процесса может 

использоваться и то и другое. Четкий план выдачи заданий и контроля их 

выполнения вырабатывает у учащихся навык планомерной систематической 

работы. Этому же способствуют сообщения о приближающихся дедлайнах или 

образовавшейся академической задолженности, общей динамике изучения 

предмета. А определенная гибкость учебного графика, его адаптация к 

индивидуальным особенностям является важным фактором обучения тайм-

менеджменту. 

Формирование адекватной самооценки, а на ее основе – конкурентности 

и амбициозности (которые на Западе считаются положительными качествами, 

особенно для людей с высшим образованием – потенциальных руководителей 

производства и других сфер деятельности) возможно за счет рейтинговых 

оценок в группе дистанционного обучения, сравнения достижений учащихся. 

Европейская кредитно-модульная технология обучения (European Credit 

Transfer System - ECTS) способствует такому подходу, так как система оценки 

знаний учитывает общий уровень усвоенных знаний обучаемого коллектива. 

Электронные средства дистанционного обучения обычно поддерживают 

синхронное или хотя бы асинхронное информационное взаимодействие в 

учебной группе для организации дискуссий или командного выполнения 

заданий, что развивает культуру общения. Отсутствие непосредственного 

личного контакта в этом случае только способствует толерантности и эмпатии. 
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Консультационная поддержка в системах дистанционного образования, как 

правило, осуществляется через переписку с преподавателем/ куратором. 

Необходимость четко сформулировать свой запрос и грамотно его изложить, 

выделить основную проблему, разбить ее на отдельные вопросы и т.п. 

позитивно влияет на развитие мышления, которое, как известно, напрямую 

связано с развитием речи. 

Сложным является вопрос о воспитании ответственности. При 

дистанционном обучении всегда есть сомнения в самостоятельном и 

добросовестном выполнении заданий. В разных системах применяются личные 

коды доступа, работа под веб-камерой, идентификация личности учащегося по 

характерному «почерку» нажатия клавиш. То есть вместо ситуации 

нравственного выбора (сделать работу самому или воспользоваться 

недостойным приемом) создается ситуация приучения к правильному 

действию (работу можно выполнить только самостоятельно).  

Что касается учебно-методических материалов для дистанционного 

образования, то они, так же как для очных форм обучения по любому 

предмету, могут содержать вопросы мировоззренческого и этического 

характера, касаться самых разнообразных направлений формирования 

личности учащегося – от воспитания патриота до воспитания добросовестного 

налогоплательщика. Главное, не забывать интегрировать такие блоки в состав 

подходящих дидактических единиц. 

Вывод. Воспитание является неотъемлемой частью дистанционного 

образования. Его особенности определяются спецификой обучаемого 

контингента, среды обучения и педагогического общения. Существующие 

электронные системы дистанционного образования дают определенные 

возможности для развития интеллектуальных, нравственных и волевых качеств 

личности обучаемого, формирования у него социально полезных навыков. 

 

УДК: 378.147 + 614.2 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАПРЯМАМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ 

МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
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Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, післядипломна 

освіта, організатори охорони здоров’я, чутливість системи охорони здоров’я. 

Вступ. Для організаторів охорони здоров’я (ОЗ) важливою умовою 

успішної професійної діяльності є розуміння основних цілей діяльності, як 

закладу охорони здоров’я зокрема, так і галузі в цілому. 
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За сучасними уявленнями, вперше оприлюдненими у доповіді 

Всесвітньої організації охорони здоров’я  про стан охорони здоров’я у світі 

2000 р., до основних цілей діяльності ОЗ відносяться: поліпшення стану 

здоров’я населення, дотримання принципу справедливості при розподілі 

фінансових ресурсів, підвищення чутливості системи до очікувань населення та 

забезпечення структурної ефективності медичного обслуговування. Проблема 

чутливості, тобто проблема реакції національної ОЗ на запити населення є 

найменш вивченою та опрацьованих керівниками закладів охорони здоров’я 

(ЗОЗ), отже вимагає спеціальної підготовки. 

Мета дослідження. Оцінка досвіду застосування проблемно-

орієнтованого підходу для післядипломного навчання керівників закладів 

охорони здоров’я напрямам забезпечення чутливості медичного 

обслуговування для аналізу ефективності даної освітньої стратегії. 

Основна частина. Під час проведення семінарських та практичних 

занять на факультеті післядипломної підготовки великого значення набуває 

опрацювання навичок щодо прийняття управлінських рішень, які стосуються 

актуальних стратегічних завдань національної охорони здоров’я. 

Інформацію щодо основних цілей діяльності системи та закладів 

охорони здоров’я на сучасному етапі розвитку та модернізації галузі курсанти 

отримують під час лекцій. На практичних та семінарських заняттях 

відбувається відпрацювання навичок щодо забезпечення їх виконання. 

Враховуючи те, що до теперішнього часу, ще недостатньо відомою та науково і 

практично розробленою залишається така ціль діяльності системи ОЗ, як 

чутливість, для її опрацювання використовується проблемно-орієнтований 

підхід у навчанні.  

Подібні заняття вимагають відповідного методичного забезпечення. Це 

перш за все складання кейсів для слухачів та написання методичних 

рекомендацій зі сценарієм його розв’язання для т’юторів.  

На початку роботи над кейсом курсанти отримують інформацію щодо 

чутливості ОЗ як ступіню реакції галузі на законні очікування людей, пов’язані 

з неклінічними аспектами медичного обслуговування. Надається інформація 

про те, що вона характеризується двома сферами: особистою - повагою до 

людської гідності (об’єднує елементи - гідність, автономія, комунікація і 

конфіденційність) та споживчою - орієнтацією на клієнта 

(оперативність/швидкість обслуговування, якість побутових умов у закладі 

охорони здоров’я, вибір постачальників медичних послуг та доступ до 

соціальної підтримки під час лікування). Проблемна ситуація, яка 

висвітлюється у кейсі пов’язана зі зниження загальної ефективності медичного 

обслуговування через поганий відгук системи ОЗ на запити населення.  

Під час роботи над кейсом слухачі опрацьовують методи групового 

прийняття рішень, найчастіше засобом його вироблення є мозковий штурм. В 

результаті мозкового штурму курсанти повинні сформулювати можливі 
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гіпотези, які пояснюють причини та наслідки ситуації, що склалася. У процесі 

обговорення фіксуються та представляються у аудиторії логічні схеми, 

концептуальні моделі, причинно-наслідкові діаграми тощо. Після колективного 

їх обговорення за участю т’ютора слухачі отримують додаткову інформацію 

щодо чутливості медичного обслуговування. Як варіант – це можуть бути 

результати соціологічного дослідження щодо оцінки населенням чутливості 

охорони здоров’я на підставі яких курсанти за отриманими формулами, 

визначають показники середнього рівня чутливості системи ОЗ на певній 

території та показники рівномірності розподілу рівня чутливості серед різних 

груп населення. 

Після цього вони доопрацьовують свої гіпотези, кількість яких в 

результаті проведеної роботи та колективного обговорення зменшується та у 

підсумку виділяються провідні, на думку організаторів охорони здоров’я, 

напрями забезпечення чутливості медичного обслуговування на певній 

території, у певному закладі тощо. 

На заключному етапі роботи слухачі повинні прийти до остаточного 

рішення проблеми, наведеної у кейсі. Після обговорення та аналізу усієї 

накопиченої інформації, результати їх колективної роботи подаються у вигляді 

письмово оформленого колективного рішення щодо напрямів забезпечення 

чутливості медичного обслуговування. Варіант розвь’язання проблеми, на 

думку курсантів, порівнюється з варіантом рішення кейсу у т’ютора. 

Серед комплексу заходів щодо забезпечення чутливості медичного 

обслуговування на рівні закладу охорони  здоров’я, запропонованого 

курсантами: психологічний тренінг медичного персоналу щодо ввічливого 

поводження з пацієнтами, заходи з оптимізації управління, націлені на 

поліпшення якості трудового життя та мотивації персоналу тощо. Найбільш 

позитивним результатом такої роботи є те, що частина розроблених 

організаторами охорони здоров’я заходів у подальшому реалізується у процесі 

їх практичної діяльності. Так ефект від реалізації такого комплексу заходів у 

закладі охорони здоров’я первинного рівня проявився у більш високих 

показниках якості життя обслуговуємого населення, чутливості медичного 

обслуговування та залученості співробітників  до ефективної роботи.  

Висновок. Оптимізація діяльності системи охорони здоров’я на шляху 

виконання основних цілей, включно з забезпеченням чутливості ОЗ вимагає 

всебічного удосконалення, починаючи з керівних кадрів. Необхідна відповідна 

попередня підготовка управлінського персоналу з використанням стратегії 

проблемно-орієнтованого навчання, яке є запорукою практичної реалізації 

отриманих знань на практиці. 
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ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ 
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Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Ключові слова: методична компетентність учителя, навчально-

методична робота, інформаційні технології, ефективність. 

Інформаційні технології значно покращують умови організації й 

проведення навчально-методичної роботи вчителя. Створення продукту 

діяльності вимагає від учителя огляду новітньої наукової та педагогічної 

літератури, обговорення цікавих публікацій. Нині неможливо вчителеві не 

користувалися електронною поштою, системою Інтернет. Завдяки 

інформаційним технологіям учитель дізнається про передовий педагогічний 

досвід, проведення форумів, конференцій, круглих столів, а отримана 

інформація переробляється у власний досвід і також може поширюватися через 

комп’ютерні мережі.  

У сучасних умовах завдяки інформаційним технологіям можна 

«оживити» різні форми навчально-методичної роботи вчителя. Так, наприклад, 

доцільно проводити педагогічні читання, науково-практичні конференції, 

педагогічні виставки через систему спілкування в Інтернеті. Уже минув час 

коли учителі збиралися на засіданнях педагогічної наради, педагогічного 

колективу, методичного об’єднання і годинами слухали доповіді своїх колег. 

Сьогодні можна заздалегідь ознайомитися з педагогічними доробками, які 

презентуються на сторінках сайту школи, випробувати певні  методики, 

висловити свої побажання. Звичайно, людський фактор спілкування не можна 

замінити інформаційними технологіями, однак певні переваги можна 

спостерігати. 

 

УДК: 147:615.1:54 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ВИКЛАДАННІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ 

ХІМІЇ НА БАЗІ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
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Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: інформаційні технології, фармацевтична хімія, 

студенти-провізори. 

На базі Запорізького державного медичного університету кафедра 

фармацевтичної хімії займається підготовкою фахівців зі спеціальностей 

«Фармація» та «Технологія парфюмерно-косметичних засобів» очної та заочної 

форм навчання, які, в подальшому, приймають безпосередню участь у 
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створенні та контролі якості лікарських, парфюмерно-косметичних засобів та 

лікарських препаратів. 

Одним з основних завдань, що постає перед викладачами кафедри в 

аспекті наявності великої кількості студентів, є максимальна оптимізація 

навчального процесу. Активне застосування інформаційних технологій 

допомагає їм в цьому. 

На теперішній час неможливо уявити підготовку сучасного фахівця без 

використання засобів отримання та обміну інформації, насамперед 

комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. Впровадження в процес 

навчання сучасних технологій, дистанційних форм навчання дозволяє 

забезпечити студентів-провізорів адекватною підготовкою з наступною 

оцінкою якості проведеної ними роботи. Створення та подальше використання 

електронних версій науково-методичних матеріалів, збірників завдань, 

практичних рекомендацій дозволяє найбільш продуктивно засвоювати знання, 

розкривати та розвивати розумові здібності студентів, сприяє аналітичному 

мисленню. На кафедрі накопичений певний обсяг навчальних джерел в 

електронному вигляді, а саме: електронні версії сучасних вітчизняних та 

іноземних (російсько- та англомовних) підручників, посібників та монографій. 

Всі ці матеріали зберігаються на Web-порталі університету та знаходяться в 

відкритому доступі для студентів ЗДМУ. 

Крім того, студенти можуть ознайомитись з тематичними планами та 

робочими програмами кафедри, опанувати тексти лекцій та мультимедійні 

презентації ведучих викладачів кафедри фармацевтичної хімії. 

На нашу думку, наявність комп’ютерного тестового контролю в системі 

«RATOS» на кожному практичному занятті дозволяє не тільки більш 

раціонально використовувати час, а й підготувати студентів до ліцензійного 

іспиту «Крок-2», що також є одним з позачергових завдань кафедри. 

Виходячи з усього вищезазначеного, актуальність застосування 

інформаційних технологій при викладанні фармацевтичної хімії не викликає 

жодних сумнівів, дозволяє зробити процес навчання цікавішим і якіснішим, а 

також підготовити справжніх фахівців для роботи в аптеках, інспекціях з 

контролю якості ліків та ВТК хіміко-фармацевтичних підприємств. 
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Вступ. Головним завданням роботи кафедри соціальної медицини  в 

навчальному напрямку є підготовка висококваліфікованих професійних 

медичних кадрів в сфері охорони здоров’я. Для його ефективної реалізації 

необхідне безперервне удосконалення якості освітнього процесу, засноване на 

особистісно-орієнтованому підході до студентів та вдосконаленні їх 

практичних навичок у відповідності до новітніх вимог медичних знань та 

існуючих можливостей педагогічної практики. Однією з таких можливостей, 

що вже протягом 50 років позитивно зарекомендувала себе в медичній вищій 

освіті як краща альтернатива класичного навчання, зосередженого  на 

лекційному матеріалі, є канадський педагогічний метод проблемно-

орієнтованого навчання (ПОН)- Problem-Based Learning (Hung W., 2011; 

Neville, A.J., 2009; Jabbari H. et al., 2012). На жаль, в Україні немає прикладів 

впровадження ПОН в навчальний процес студентів з дисципліни «Соціальна 

медицина та організація охорони здоров’я», чим і обумовлена актуальність 

даного дослідження.  

Мета дослідження – вивчення можливостей та перспектив 

вдосконалення процесу навчання студентів 4-6 курсів на кафедрі соціальної 

медицини, організації та управління охороною здоров’я за допомогою методу 

проблемно-орієнтованого навчання. В роботі використані методологія 

системного підходу та аналізу, бібіліосемантичний та історичний методи 

дослідження. 

Основна частина. Метод ПОН, розроблений в 1960-роках в 

університеті Мак-Мастера (Канада) саме для навчання майбутніх лікарів, набув  

поширення в навчальних закладах різної спеціалізації сучасного світу: більш 

ніж 80% медичних навчальних закладів США, Канади, Австралії та 

Великобританії використовують методологію ПОН як основу навчального 

процесу (Аканов А.А. та ін, 2010; Искренко Э.В., Полтон Т.А., 2008). 

Результати впровадження ПОН в українських освітніх закладах різної 

спеціалізації підтверджують про ефективність цього методу (Семигіна Т.В., 

2014; Шумна Т.Є., 2014 та багато інших дослідницьких праць). 

Не секрет, що студенти-медики більше захоплюються вивченням 

клінічних дисциплін, ніж базовими предметами. Соціальна медицина, що 

згідно з типовою програмою викладання, починається з вивчення статистичних 

методів та надалі, протягом всього циклу навчання, містить математичні 

розрахунки, завжди викликала у майбутніх медичних фахівців внутрішній 

дискомфорт та напруження при освоєнні дисципліни, труднощі з розумінням 

та, як результат, більш низькі бали вихідного контролю знань, ніж клінічні 

дисципліни. Тому найбільш значимими перевагами проблемно-орієнтованого 

навчання для її вивчення є особистісно-орієнтований підхід, підвищення 

внутрішньої мотивації студентів до навчання, висока результативність 

засвоєння студентами саме тих практичних навичок та вмінь, які знадобляться 

їм в подальшій практичній діяльності. 
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Враховуючи сучасний досвід впровадження ПОН в Україні, ми 

розпочали використання цього методу на практичних заняттях з організації 

діяльності сімейного лікаря. Серед головних труднощів, з якими ми 

зустрічаємося на цьому шляху є: недостатність належного методологічного 

забезпечення, труднощі в переосмисленні ролі викладача на заняттях, 

неготовність студентів до самостійного пошуку інформації, труднощі відбору 

та формування проблемних ситуацій (кейсів). 

Висновок. Використання такого інтерактивного педагогічного методу, 

як практично-орієнтоване навчання на кафедрі соціальної медицини, 

організації та охорони здоров’я буде сприяти досягненню головних навчальних 

завдань кафедри та попри труднощі, що можуть виникнути під час 

впровадження методу, є перспективним напрямком поліпшення якості 

викладацької діяльності з дисципліни «Соціальна медицина та організація 

охорони здоров’я», що потребує подальшого детального вивчення. 
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Невпинний розвиток інформаційних технологій дозволив суттєво 

урізноманітнити форми проведення освітнього процесу. З’явилась можливість 

не тільки довільного пошуку потрібних даних у загальносвітовому банку 

інформації, але й системного та мотивованого дистанційного отримування 

знань з обраних спеціальностей.  

Серед переваг останнього зазвичай називають можливість надання 

освітніх послуг без урахування територіальної близькості (що є ідеальним 

варіантом для громадян інших країн або осіб з особливими потребами), 

зручний (іноді – індивідуальний) графік навчання, демократичні ціни 

(дистанційний курс, як правило, дешевший, ніж навчання на стаціонарі), 

постійна модернізація та вдосконалення, що спричинені конкуренцією між 

освітніми закладами (оскільки студент може обирати серед однотипних курсів і 

програм ті, які підійдуть саме йому, що у свою чергу позитивно впливає на 

мотивацію).  

Інтерактивний освітній простір Центру дистанційних технологій 

навчання НФаУ (сайт www.pharmel.kharkiv.edu) 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 
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кафедри українознавства та латинської мови НФаУ створено обидва варіанти 

ресурсів.  

Зокрема в окремий ресурс виділено підтримку самостійної роботи 

студентів із дисципліни «Культура наукової мови». Курс може бути 

застосовано для дистанційного навчання. Мета курсу — навчити студентів 

опрацьовувати та складати науковий текст, бездоганний у стилістичному, 

морфологічному та синтаксичному плані, опанувати вимоги до складання, 

редагування та захисту наукової роботи та застосовувати на практиці набуті 

знання, а також навчити складати та виголошувати наукову доповідь, брати 

участь у наукових дискусіях. 

Курс запропонований студентам І курсу, що навчаються за напрямком 

«Фармація». 

Для оформлення ресурсу обрано стандартну структуру для дистанційного 

курсу. Програма ДК розрахована на 10 тижнів і містить матеріал з 10 лекційних 

занять, поділений на два змістові модулі. Кожний змістовий модуль містить 

контрольний блок. Курс завершується модульною контрольною роботою 

(виконується аудиторно). 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. Також до структури 

кожного заняття вміщено додаткові матеріали: посилання на інформацію з 

Інтернету, мультимедійні презентації. Практична робота передбачає виконання 

двох письмових завдань щозаняття (наприклад: редагування текстів фахових 

статей, складання планів трьох типів (тезового, питального, називного), написання 

анотацій, рецензій та ін.). Перевірка набутих знань здійснюється завдяки 

тестуванню, для оцінки рівня знань, набутих протягом вивчення змістового 

модуля, застосовується підсумкове тестування. В окремий ресурс виділено 

матеріали, що багаторазово використовуватимуться студентами при вивченні ДК, 

зокрема: електронна версія посібника «Культура наукової мови» (автори – 

Лисенко Н.О., Піддубна Н.В., Тєлєжкіна О.О.), список рекомендованої 

літератури, а також форуми. 

Зокрема форум, де викладач може залишити повідомлення, а студенти 

свої запитання.  

Перевірка надісланих матеріалів здійснюється off-lіne, текст із 

коментарями надсилається студенту. Отримані позитивні оцінки (бали) у разі 

відпрацювання пропущених занять додаються до поточних балів змістового 

модуля. Із оцінкою студент може ознайомитися в електронному журналі.  

Безперечно, для наукового дослідження важливими є актуальність і 

новизна, логічність й аргументованість наведених даних, їх достовірність, але 

не менш важливим є його мовне оформлення. Отже, провідна мета нашого 

дистанційного курсу — допомогти студентам-фармацевтам і молодим 

науковцям в оформленні результатів своїх наукових розвідок, у підготовці до 

виголошення наукових доповідей та участі у дискусіях. 
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Особливістю суспільного розвитку на сучасному етапі  є багаторазове 

збільшення інформаційних потоків. Виникли нові пріоритети в підготовці 

спеціалістів вищої медичної школи. Інформатизація суспільства та підготовка 

фахівців, що володіють сучасними інформаційно-комунікаційними 

технологіями, стає одним із найважливіших завдань освіти, в тому числі і 

медичної. 

При застосуванні сучасних інформаційних технологій у навчальному 

процесі вищого навчального закладу змінилася методика викладання  дисципліни 

«Педіатрія», викладач перестає бути для студента єдиним джерелом отримання 

знань. Формування навичок запам’ятовування та відтворення замінюється на 

розвиток умінь співставлення, аналізу, виявлення зв’язків з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. У таких умовах змінюється методика  

організації та проведення аудиторних занять, самостійної роботи. Посилюється 

роль дистанційного навчання. Це має велике значення, тому що збільшується 

частка самостійної роботи студентів у навчальних програмах, в т.ч. з клінічних 

дисциплін. Студенти забезпечуються електронними навчальними ресурсами для 

виконання самостійної роботи завдяки інформаційно-комунікаційним та 

дистанційним технологіям навчання. Дистанційні технології навчання мають 

багато переваг перед традиційними методиками навчання и це, по-перше, вибір 

зручного часу для вивчення дисципліни, можливість здійснювати контроль за 

освоєнням знань дистанційно, по-друге, більш якісний і своєчасний контроль 

викладачем навчальної діяльності студента. Існує доволі широкий спектр систем 

управління навчанням: WebCT, Blackboard, Microsoft Learning Gateway, ATutor, 

OLAT, Sakai, MOODLE. Для забезпечення студентів електронними навчальними 

матеріалами, організації та керування самостійною роботою, тестування 

використовується модель інтеграції форми навчання з мережевими інформаційно-

комунікаційними технологіями навчання на базі LMS «MOODLE».  

Використання технологій дистанційного навчання веде  до змін 

педагогічних та психологічних аспектів медичного навчання. Роль викладача в 

умовах сьогодення значно змінюється: він виступає не  просто транслятором 

знань, а наставником студентів на партнерських засадах у спільній діяльності з 

урахуванням психологічних аспектів. У навчально-виховний процес необхідно 

запроваджувати такі методи і засоби навчання, за допомогою яких можна 

досягти максимальні результатів відповідно до можливостей кожного студента. 
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УДК: 615.03:004.94:001.891.5:614.253.4:378.147:336.77 

ПИТАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КАФЕДРИ 

ФАРМАКОЛОГІЇ І КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ 

Мамчур В.Й., Нефьодов О.О., Дронов С.М. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони  

здоров’я України» 

Ключові слова: комп’ютерні технології, фармакологія, тестування, 

кредитно-модульна система, студенти. 

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 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. 
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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». 

 

УДК: 616.317-06:616.441-008.61/.64]:616.71-018.4-07 

МАРКЕРИ РЕМОДЕЛЮВАННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ  

У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ СУПУТНІМ 

ГІПО- І ГІПЕРТИРЕОЗОМ 

Мельник Н.С., Мельник А.С. 

ДВНЗ «Івано-франківський національний медичний університет» 

Ключові слова: генералізований пародонтит, маркери ремоделювання 

кісткової тканини, дезоксипіридинолін, остеокальцин. 

Вступ. Біохімічні маркери ремоделювання кісткової тканини, які 

визначаються в крові і сечі, доповнюють неінвазивні методи діагностики і 

забезпечують безпосередньою інформацією про стан кісткової тканини. 

Обстежено 192 хворих на генералізований пародонтит (ГП) хронічного 

перебігу І, ІІ і ІІІ ступеня розвитку із дисфункцією щитоподібної залози (ЩЗ). 

Їх було поділено на три основні групи (І група – 68 осіб із супутнім 

гіпертиреозом; ІІ група – 64 особи із супутнім гіпотиреозом; ІІІ група ‒  

60 осіб із супутнім гіпотиреозом, які тривало приймали препарат L-тироксин у 

дозах понад 100 мкг/ добу), і одну контрольну (48 хворих на ГП без супутньої 

ендокринної патології). Маркер резорбції кісткової тканини – 

дезоксипіридинолін (ДПД) в сечі визначали імуноферментним методом за 

допомогою набору „QUIDEL Metra DPD EIA kit” (СШАА). Активність 

формування кісткової тканини визначали – остеокальцин. Для кількісної оцінки 

остеокальцину в сироватці крові застосовували двоцентровий 

імуноферментний тест „Osteometer BioTech A/S N-MID Osteocalcin One Step 

ELISA” (Данія), який дозволяє вивчити активність остеобластів.  
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Метою дослідження визначення маркерів кісткового ремоделювання у 

хворих на генералізований пародонтит із супутнім гіпо- і гіпертиреозом. 

Основна частина. У контрольній групі ДПД був у межах норми  

(у жінок – 3,0-7,4 нмоль, у чоловіків – 2,3-5,4 нмоль). У І групі хворих на ГП ІІІ 

ступеня розвитку відмічалося значне підвищення показника ДПД у 3,2 рази у 

жінок та у 3,5 рази у чоловіків, порівняно з контрольною групою (р<0,001).  

У ІІ групі із І ступенем розвитку ГП – у 1,20 рази у жінок та у 1,34 рази у 

чоловіків, порівняно з контрольною групою (р>0,05). У хворих із ІІІ ступенем 

розвитку ГП цієї групи спостерігається значне підвищення рівня ДПД – у 2,0 у 

жінок та – у 2,2 рази у чоловіків, порівняно з контрольною групою (p<0,001). У 

хворих ІІІ групи дослідження спостерігалося підвищення рівня ДПД, особливо 

у хворих із ГП ІІІ ступеня розвитку – у 2,3 рази у жінок та – у 2,7 рази у 

чоловіків порівняно з контрольною групою (р<0,001), що пояснюється 

підвищенням метаболізму кісткової тканини внаслідок прийому препаратів 

тироїдних гормонів. 

Показники рівня остеокальцину у сироватці крові в контрольній групі 

були в межах норми у жінок 17,9±0,9 нг/мл, у чоловіків 23,4±0,8 нг/мл 

(р<0,001). Рівень остеокальцину в І групі у хворих на ГП І ступеня розвитку 

був незначно підвищений – у жінок на 2,9%, а у чоловіків – на 10,9±0,3% 

(p>0,05). Він не змінювався суттєво залежно від ступеня ураження пародонта. 

Це пояснюється підвищенням процесів обміну при гіпертиреозі, а значить і 

метаболізму кісткової тканини. У хворих ІІ групи із ГП І ступеня розвитку 

рівень остеокальцину був знижений у жінок – на 13,3%, а у чоловіків – на 

27,2% (p<0,001), порівняно з контрольною групою, а при ГП ІІІ ступеня 

розвитку вже був меншим у жінок – на 38,8%, а у чоловіків – на 77,3% 

(p<0,001). Отримані дані підтверджують зниження процесів обміну і синтезу, а 

значить і метаболізму кісткової тканини при гіпотиреозі. У ІІІ групі 

спостерігалося незначне підвищення рівня остеокальцину, але порівняно з 

контрольною групою цей показник був нищим при ГП І ступеня розвитку:  

у жінок – на 5,2% (p<0,05), а у чоловіків – на 15,8% (p<0,001); при ГП ІІІ 

ступеня розвитку: у жінок – на 14,0%, а у чоловіків – на 31,5% (p<0,001). 

Залежно від ступеня розвитку ГП рівень остеокальцину в сироватці крові у 

хворих ІІІ групи мало змінювався, як і в інших групах дослідження. Як бачимо, 

тривале вживання великих доз L-тироксину (понад 100 мкг/добу) хоч і 

підвищує процеси кісткоутворення порівняно з даними ІІ групи, але зумовлює 

активацію процесів резорбції кісткової тканини, про що свідчать зміни маркера 

резорбції ДПД у хворих цієї групи. 

Висновки: 1. Розвиток ГП на фоні порушення функції щитоподібної 

залози супроводжується порушеннями метаболізму кісткової тканини.  

2. Підвищенням процесів резорбції при супутньому гіпертиреозі. 3. Зниженням 

процесів кісткоутворення при супутньому гіпотиреозі. 
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УДК: 004.81:378.096:61 

РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ НА КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ 

Михайловская Н.С. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: генералізований пародонтит, маркери ремоделювання 

кісткової тканини, дезоксипіридинолін, остеокальцин. 

Введение. На современном этапе образовательный процесс нуждается в 

новых технологиях, обеспечивающих подготовку студентов к работе в 

интеллектуально насыщенной и быстро развивающейся высокотехнологичной 

среде в условиях избытка информации. Модернизация методик процесса 

обучения студентов в клинике и повышение его качества путем более 

широкого использования современных когнитивных технологий является 

необходимой составляющей современного образования в высшей школе, 

являющегося частью процесса формирования личности, что очень важно для 

профессиональной практической подготовки врача.  

Цель: изучить роль когнитивных информационных технологий в 

оптимизации учебного процесса на кафедрах клинического профиля. 

Когнитивные подходы в обучении направлены на формирование 

клинического мышления: умение выявлять различия между фактическими 

сведениями и оценочными суждениями, между фактами и предположениями, 

выделять логические виды связи. Особенностью когнитивной технологии 

являются специфические задания, применяемые для управления учебной 

деятельностью. Основная цель в подаче информации состоит в такой 

организации познавательной деятельности студентов, которая обеспечивала бы 

понимание ими изучаемой информации. Достижение этой цели способствует 

определенная структура занятий: входной контроль, изучение новой 

информации, текущий контроль, диагностика и коррекция. В процессе 

обучения на клинических кафедрах необходимо учитывать разный уровень 

когнитивного развития студентов при создании тестовых и ситуационных 

заданий разного уровня сложности. На этом должен базироваться и принцип 

итогового контроля, где оценка знаний в баллах соответствует определенному 

уровню знаний. Использование новых информационных технологий 

(мультимедиа, видеофрагменты, трехмерные системы, анимация) при чтении 

лекций делает их более выразительными, наглядными, что позволяет 

задействовать почти все когнитивные возможности студентов для восприятия 

учебной информации. Учебные занятия необходимо организовывать таким 

образом, чтобы каждый студент целенаправленно реализовал учебную 

деятельность в соответствии со своими образовательными потребностями, 

например, кроме решения ситуационных задач использовать «деловые игры», 

что улучшает качество практической работы студента путем развития 

коммуникативных навыков. Особая роль на клинических кафедрах должна 
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уделяется внедрению имитационных методов активного обучения, т.е. формы 

проведения занятий, в которых учебно-познавательная деятельность построена 

на имитации профессиональной деятельности. В обучении на клинической 

кафедре неотъемлемым компонентом модели учебного процесса являются 

различные средства обучения: таблицы, плакаты, схемы, электронные книги, 

демонстрационные программы, обучающие видеофильмы, что позволяет 

значительно увеличить объем передаваемой информации и повысить уровень 

ее усвоения.  

Выводы. Успешная реализация всех составляющих частей когнитивного 

подхода в образовании позволяет совершенствовать подготовку 

квалифицированных специалистов для потребностей здравоохранения не 

только Украины, но и многих стран мира. 

 

УДК: 378.018.43:378.046-021.68:615.15 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ НА 

ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ОСВІТИ ПРОВІЗОРІВ 

Михайлюк Є.О., Білай І.М. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: дистанційні методи навчання, інформаційні 

технології, післядипломна освіта. 

Сьогодення змушує вищі навчальні заклади впроваджувати дистанційні 

методи навчання у свій учбовий процес. Фахівцям стає дедалі складніше 

відриватися від робочого процесу, це зумовлено і особливостями робочого 

режиму і фінансовим станом країни. Проте медичні спеціальності потребують 

постійного вдосконалення знань спеціалістів. Єдиним перспективним засобом 

вирішення цієї проблеми ми вважаємо впровадження дистанційної форми 

освіти з використанням сучасних інформаційних технологій в учбовому 

процесі. 

Сучасні інформаційні технології дають змогу тісно взаємодіяти 

викладачу з курсантом на відстані, а провізору дає змогу вдосконалювати свої 

знання не відриваючись від робочого процесу в комфортній обстановці. 

Зараз є можливість контролю активності провізора в навчальному 

процесі, виконання ситуаційних та практичних завдань, тестів та підготовку до 

заліку. Навіть залік можливо проводити у вигляді дистанційної форми, хоча ми 

вважаємо, що заключний контроль знань фахівця повинен проходити в 

особистій співбесіді з викладачем. 

Отже, можливо дійти висновку, що дистанційна освіта все ж таки увійде 

в учбовий процес післядипломної освіти і стане однією із звичайних форм 

освітнього процесу на рівні з традиційною очною. 
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УДК: 616.314-002-053.2 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ФОТОАКТИВИРОВАННОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРИ 

ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМЕ КАРИЕСА 

Назарян Р.С., Спиридонова К.Ю., *Арсеньев А.В. 

Харьковский национальный медицинский университет,  

*Национальный фармацевтический университет 

Ключевые слова: фотоактивированная дезинфекция, 

фотосенсибилизатор, лазерное излучение, зубной налёт, декомпенсированная 

форма кариеса, двухфакторный дисперсионный анализ, эмпирический 

коэффициент детерминации. 

Введение. На сегодняшний день во всём мире кариес является самым 

распространённым стоматологическим заболеванием. Не смотря на то, что теме 

профилактики и лечения кариеса посвящено великое множество прикладных и 

фундаментальных научных работ, данная проблема остаётся не решенной. В 

последнее время для инактивации инфекционных агентов используют новый 

метод – фотоактивированную дезинфекцию, которая основана на 

избирательном уничтожении патогенной микрофлоры, сенсибилизированной 

специальными препаратами и активированной лазерным излучением. 

Цель исследования – изучить антимикробное действие 

фотоактивированной дезинфекции (ФАД) и её компонентов на микрофлору 

зубного налёта детей с декомпенсированной формой активности кариеса.  

Основная часть. Для проведения исследования был собран зубной 

налёт у 30 детей 6-7 лет с декомпенсированной формой кариеса. В качестве 

фотосенсибилизатора использовался 0,1% раствор этакридина лактата (Этакр) 

– экспозиция 60 сек, а для его активации – низкоинтенсивное лазерное 

излучение (НИЛИ) с длиной волны 445 нм (плотность излучения 100 мВт/см²) 

и временем облучения 120 сек.  

Доля влияния изучаемых факторов (НИЛИ и Этакр) на величину 

концентрации бактерий для каждого случая рассчитывалась с помощью 

дисперсионного анализа. 

Эффективность антимикробного действия каждого фактора можно 

видеть из графика диаграммы размаха концентрации бактерий КОЕ/мл. Как 

видно, она не меняется под действием только НИЛИ, существенно 

уменьшается при использовании фотосенсибилизатора (Этакр), и практически 

уменьшается до нуля при фотоактивированной дезинфекции (ФАД). 
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Уменьшение концентрации бактерий в случае фотоактивированной 

дезинфекции (ФАД) за счет совместного использования НИЛИ и Этакр 

оказалось на уровне 90%.  При этом, вклад каждого фактора составил: НИЛИ – 

14%, Этакр – 62% и НИЛИ*Этакр – 14%.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об 

отсутствии антимикробного эффекта у лазерного излучения синего спектра. В 

ходе исследования установлено, что 0,1% раствор этакридина лактата приводит 

к подавлению роста бактерий, а их комбинированное действие имеет 

выраженный противомикробный эффект и приводит к инактивации 90% 

бактерий. 

 

УДК: 004.02-93[616.711-007.55-089.22] 

СПОСІБ РОЗПІЗНАВАННЯ ТИПУ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНИХ М’ЯКИХ 

ТКАНИН ЗА ДАНИМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ 

Нессонова М.М.1, Скіданов А.Г.2 
1Національний фармацевтичний університет,  

2ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка  

АМН України» 

Ключові слова: розпізнавання, дерева класифікації, комп’ютерна 

томографія. 

Вступ. Впровадження у медичну практику методів комп’ютерної (КТ) та 

магнітно-резонансної томографії (МРТ), основною перевагою яких є 

неінвазивність та можливість неодноразового застосування, надало поштовх до 
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більш детального вивчення процесів змін паравертебральних м’язів 

поперекового відділу хребта. Вважається, що для оцінювання м’яких тканин 

загальноприйнятий пріоритет має МРТ, однак сучасні методи КТ також 

дозволяють досить точні дослідження. В останньому випадку, як правило, 

використовують псевдокольорову техніку, що дозволяє визначати кількісний 

вміст у м’язах жирової тканини. Вихідними даними КТ є DICOM-зображення, 

значення кожного елементу якого співвідносяться з певними показниками 

рентгенівської щільності у одиницях Хаунсфілда (HU), що є коефіцієнтами 

ослаблення рентгенівського випромінювання. Для кожної ділянки  

КТ-зображення будується гістограма розподілу значень рентгенощільності 

(HU) та обчислюється ряд параметрів цієї ділянки м’язу. В літературних 

джерелах можна знайти визначення діапазонів середньої рентгенощільності для 

тканин різних типів. На початковому етапі дослідження ці визначення були 

використані нами для дослідження структурних змін паравертебральних м’язів 

у пацієнтів із дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта. 

Однак під час аналізу даних, отриманих у результаті вимірювань на підставі 

зазначених в літературі діапазонів, було виявлено грубі невідповідності з 

реальністю. Це спонукало нас до проведення власного дослідження з метою 

уточнення показників рентгенопоглинання різних тканин. 

Основна частина. Для збору матеріалів дослідження на аксіальних 

зрізах комп’ютерних томограм окружністю діаметром 7-10 мм виділяли 

ділянки м’язів на трьох рівнях у місцях візуально вільних від сполучної і 

жирової тканини. Таким же чином виділяли ділянки жирової тканини в зоні 

підшкірної жирової клітковини і сполучної в ділянці надостьової зв’язки. Для 

виділених ділянок “чистої” тканини записувалися параметри рентгенівської 

щільності. Досліджено 683 аксіальних зрізи 129 пацієнтів і 93 дітей до 21 років. 

Для аналізу обрано 325 зразків м’язової тканини, 172 сполучної та 186 жирової. 

Аналіз отриманих даних показав, що за жодним з окремих параметрів 

рентгенівської щільності неможливо розрізнити усі три зазначених види 

тканини. При цьому за кожним з наявних параметрів (крім мінімуму і 

стандартного відхилення) можна виділити порогові значення, які відрізняють 

жирову тканину від сполучної і м’язової, проте діапазони, які б дозволили 

відокремити з прийнятною точністю м’язову тканину від сполучної, встановити 

не представляється можливим. Цей факт зумовив необхідність створення більш 

складної багатовимірної математичної моделі визначення типу тканини, яка 

використовувала б не один показник (наприклад, тільки середню 

рентгенощільність), а їх комбінації.  
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Рис. 1. Розроблений алгоритм дерева рішень для розпізнавання типу 

тканини 

 

При розробці математичної моделі розпізнавання типу тканини за 

даними рентгенівської щільності найкращі результати отримані за допомогою 

методів Data Mining, а саме, з використанням методів побудови дерев 

класифікації. Використання алгоритмів такого типу дозволяє розбиття вхідної 

навчальної вибірки на підмножини спостережень, що не перетинаються та 

характеризуються певною сукупністю значень декількох описуючих 

показників. Результатом є структурований алгоритм «дерева рішень» (Decision 

Tree), що в нашому випадку дозволяє розпізнавання типу тканин шляхом 

послідовного визначення характерних для неї значень показників 

рентгенівської щільності (рис. 1). Отримане дерево рішень побудоване на 

основі алгоритму C&RT з повними перебором одновимірних розгілкувань 

(розбиттів) з використанням індексу Джині як міри якості класифікації; в якості 

правила скорочення дерева (зупинки гілкування) використане правило FACT із 

долею некласифікованих спостережень не більше ніж 5%. Апріорні 

ймовірності приналежності об’єктів до класів оцінені з навчальної вибірки. 

Ціна помилкової класифікації встановлена рівною для усіх типів тканини. Для 

оцінювання точності моделі використовувалася кросс-перевірка. Розроблений 

метод визначення типу тканини має загальну точність розпізнавання 87,85%. 

При цьому точність покриття класу жирової тканини становить 100%, м’язової 

– 87,58%, сполучної – 75,43%. Точність розпізнавання жирової тканини 

становить 100%, м’язової – 86,77%, сполучної – 76,74%. 
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Рис. 2. Скріншот програми, яка визначає тип тканини у виділених 

ділянках м’язів. Чорним кольором забарвлений газ, жовтим – жирова тканина, 

синім – сполучна, червоним – м’язова, білим – кісткова 

 

Розроблена модель стала математичним забезпеченням для 

комп’ютерної програми аналізу КТ-зображень, що дозволяє обчислення 

структурного складу м’язів (відсоткове співвідношення у виділеній ділянці 

м’язу жирової, сполучної і м’язової тканин) і представлення його у 

псевдокольоровій техніці (рис. 2). Перевагою даної програми, реалізованої на 

основі розробленого алгоритму розпізнавання типу тканини, перед відомими 

світовими зразками є можливість відрізняти не тільки жирову але і м’язову та 

сполучну тканини. 

Висновки. Використання запропонованого алгоритму розпізнавання 

типу тканини у паравертебральних м’язах і комп’ютерної програми, 

розробленої на його основі, значно розширює можливості для вивчення 

паравертебральних м’язів при різноманітних патологічних станах хребта. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕВРІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Оніщенко Т.Є., Рябоконь О.В., Фурик О.О. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: освіта, самостійна робота, еврістичні технології. 

Вступ. Зміни у суспільстві диктують нові вимоги до професійної освіти. 

Сучасний фахівець повинен володіти інформаційними технологіями, 

комунікативними здібностями, вміти трансформувати придбані знання в 

інноваційні технології і працювати у команді, володіти навичками 
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самостійного придбання знань і підвищення кваліфікації. У зв’язку з цим, 

засвоєння студентами тільки певної системи знань і професійних вмінь без 

урахування індивідуально-психологічних можливостей є недостатнім. Для 

реалізації цієї мети передбачається, що в сучасних навчальних  установах 

процес навчання повинен набути характеру самостійної праці студентів, 

оскільки поза самостійної роботи не можливо підготувати кваліфікованого 

фахівця. 

Мета дослідження: дослідити необхідність використання евристичних 

технологій в організації самостійної роботи студентів, як складової освітнього 

процесу. 

Основна частина. Тривалий час освіта знаходилася на позиціях 

«знанієвого» (гностичного) підходу, основним освітнім завданням якого було 

формування у студентів міцних систематизованих знань. Набуття досвіду 

творчої діяльності та розвиток креативності особистості,  у якості  актуального 

завдання, раніше не розглядалося. Основна мета навчання складалася у 

засвоєнні «готових» знань та узагальнених результатів, що були створені 

попереднім досвідом людства.  

Теперішній час вимагає переходу від гностичної до творчої домінанти у 

навчанні, основною метою якої є розвиток особистості та її здібностей до 

активної діяльності та творчого професіоналізму. Це не означає знецінення 

знань, проте з основної і часом єдиної мети навчання вони перетворюються на 

засіб розвитку особистості та її творчих здібностей. Найважливішим чинником 

розвитку особистості у процесі навчання є оволодіння способами та засобами 

діяльності, а не тільки засвоєння готових знань. 

До того ж, у майбутньому житті та у професійній діяльності, випускник 

навчального закладу «пред'являтиме» знання не в чистому вигляді, а має 

виявляти здатність творчо застосовувати їх у конкретних практичних 

ситуаціях. Цим обумовлена необхідність розвитку здібностей до засвоєння 

нового у різних видах діяльності, формуванню творчого мислення. 

Посилення ролі самостійної роботи для студентів передбачає 

принциповий перегляд організації навчально-виховного процесу у навчальному 

закладі. Він повинен будуватися на розвитку вміння вчитися і формуванні у 

студентів здібностей до саморозвитку, творчого застосування отриманих знань, 

способам адаптації до професійної діяльності на сучасному етапі. Це процес 

передбачає орієнтацію на активні методи засвоєння знань  та розвиток творчих 

здібностей студентів. 

Аналіз педагогічної і методичної літератури показав, що не дивлячись на 

велику кількість досліджень, проблема підвищення ефективності самостійної 

роботи студентів за допомогою технологій евристичного навчання вимагає їх 

детальнішого вивчення. Аналіз навчальних програм виявив, що самостійна 

робота студентів планується переважно у традиційному вигляді: 

конспектування, читання і аналіз першоджерел, і не розглядається професійна 

спрямованість у вмісті завдань. Викладачами найчастіше використовуються 
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однотипні завдання і дуже мало пропонується самостійна робота пошукового і 

творчого характеру. Для підвищення ефективності самостійної роботи і 

розвитку творчих здібностей у студентів пропонується запровадити 

іноваційний елемент – евристичні завдання у навчальний процес.  

Евристичне завдання – це навчальне завдання, що передбачає створення 

студентом особистого освітнього продукту із використанням евристичних 

способів і форм діяльності. Мета евристичного навчання полягає в тому, щоб 

надати можливість студентам  «творити» знання, створювати освітню 

продукцію та навчити їх самостійно вирішувати проблеми, що виникають при 

цьому. Первинним у навчальному процесі є пізнання студентом реальної 

дійсності, а після здобуття відповідних знань і досвіду відбувається вивчення 

досягнень людства. Діяльність, що веде до створення студентами освітніх 

продуктів виявляє і розвиває їх індивідуальні здібності. Головна ознака 

евристичного завдання – його відвертість, тобто відсутність заздалегідь 

відомого результату його виконання. Тому інша назва евристичних завдань – 

відкриті завдання. Друга ознака евристичного завдання – опора на творчий 

потенціал студента, забезпечення розвитку його творчих (евристичних) 

здібностей. Наступна ознака – наявність потреби та протиріччя у завданні що 

необхідні для вирішення проблеми. Ще ознака, це поєднання універсальної 

предметної основи завдання і унікальності розгляду його студентом, тобто у 

завданні пропонується розглянути загальний для всіх об'єкт (предмет) із 

використтанням індивідуальних особливостей студента. Внаслідок цьго 

забезпечується унікальність створюваного освітнього продукту – результату 

виконання евристичного завдання. 

Відкриті завдання не мають однозначних засобів їх виконання, 

передбачають лише можливі напрями. Такі завдання принципово відрізняються 

від традиційних питань, тестів, завдань і вправ, в яких є «правильні» відповіді, 

з якими порівнюється отриманий студентом результат. Отриманий студентом 

результат завжди є унікальний і відображає ступінь його творчого 

самовираження, а не вгадану або отриману відповідь. Відкриті завдання 

дозволяють студентам не просто вивчати матеріал, а конструювати власні 

знання про реальні об'єкти пізнання. 

Відмінність особистих якостей студентів виражається в освітніх 

продуктах, що створюються ними. Виконані студентами відкриті завдання, що 

направлені на професійну діяльність, укріплюють в них  позитивне відношення 

до майбутньої професії, прагнення, інтерес, схильності і здібності до неї, 

розвивають престиж професії в очах майбутнього фахівця. 

У процесі виконання таких самостійних робіт студенти вчаться 

застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, що 

зустрічатимуться у майбутній професійній діяльності, що є платформою для 

реалізації міжнаочних зв'язків. Треба відмітити, що організація на уроці (поза 

уроком) самостійної роботи творчого характеру повинна відповідати основним 

цілям і завданням навчання. 
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Вирішальною ланкою цієї новації є викладач. Змінюється його роль, з 

носія знань і інформації викладач перетворюється на організатора творчості, 

консультанта, координатора і колегу з вирішення проблем, здобуття 

необхідних знань і інформації.  

Включення евристичних завдань в навчальний процес дає можливість 

викладачеві значно розширювати свій творчий потенціал, урізноманітнювати 

форми проведення занять, розвивати творче мислення студентів. Все це 

вимагає від викладача постійного самоудосконалення, професіоналізму, 

високого рівня знань і вмінь, бо евристичні технології  розвивають не лише 

студентів, але і педагогів. 

Студенти з об'єкту діяльності перетворюються на суб'єкт, який  створює 

нове, і з цікавістю береться за виконання найскладніших завдань. Студенти 

чекають нових цікавих завдань, самі проявляють ініціативу в їх пошуку. 

Покращується загальний психологічний клімат на заняттях: студенти не 

бояться помилок, допомагають один одному, із задоволенням беруть участь у 

різних заходах. У студентів, що систематично виконують самостійну роботу з 

евристичними завданнями, формуються і відпрацьовуються навички збору, 

систематизації, класифікації, аналізу інформації, публічного виступу 

(ораторське мистецтво), вміння предсталяти інформацію у доступному, 

естетичному вигляді, вміння виражати свої думки, доводити свої ідеї, вміння 

працювати самостійно, приймати рішення. У групах, в яких проводилися 

евристичні самостійні роботи, підвищується кількість студентів, здатних 

виконувати завдання дослідницького характеру, підвищується якість знань. 

Висновок: використання евристичних технологій в організації 

самостійної роботи, як складової освітнього процесу, сприяє підвищенню 

ефективності самостійної роботи і творчої активності студентів; формуванню і 

розвитку внутрішньої мотивації студентів для отримання якісної освіти, 

формуванню основ наукового світогляду, загальнонавчальних і 

загальнокультурних навичок у роботі з інформацією; підготовки студентів до 

подальшої професійної діяльності; розвитку індивідуальних особливостей, їх 

самостійності, потребі у самоосвіті; досягненні позитивних результатів у 

навчанні і вихованні. 

 

УДК: 378.147.227 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ 

«ФАРМАКОЛОГИЯ» И «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

Опрышко В.И., Носивец Д.С. 

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, 

фармакология, клиническая фармакология. 
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Аудиторная и внеаудиторная работа студентов при изучении предметов 

«фармакология» и «клиническая фармакология» состоит из освоения как 

основных теоретических, так и клинических дисциплин. Значительное место в 

учебном процессе студентов 3 и 5 курсов занимают предметы «фармакология» 

и «клиническая фармакология». Эти дисциплины дают возможность 

объединить и сформировать в представлении будущего врача различную по 

объему и сложную для восприятия и запоминания информацию относительно 

фармакокинетики, фармакодинамики, физических и химических свойств 

лекарственных средств, получении лекарственного сырья и их действия на 

живой организм в аспекте клинической и профессиональной деятельности 

будущего специалиста. 

Поэтому при планировании самостоятельной работы студентов нами 

уделяется большое внимание таким особенностям учебного процесса, как 

зависимость действия лекарственных веществ от их химического строения, 

особенности фармакокинетики и фармакодинамики препаратов растительного 

и синтетического происхождения. При этом определенное внимание должно 

обращаться и уделяться на особенности выбора наиболее целесообразной 

медикаментозной формы лекарственного вещества, что определяет 

наилучшую, максимальную биодоступность главного действующего вещества. 

Оптимизация самостоятельной работы студентов, на наш взгляд 

возможна и достигается путем формирования значительного количества 

тестовых заданий различной формы и уровня сложности по различным 

разделам предметов «фармакология» и «клиническая фармакология». На 

практических занятиях студент получает три «пакета» тестовых заданий, 

которые затрагивают различные аспекты тематического урока – исходящий 

контроль знаний, основной уровень знаний и заключительный контроль. 

Необходимым условием при составлении интегрированных тестовых заданий 

является объединение основных и наиболее сложных вопросов общей и 

частной фармакологии. При этом значительное количество тестовых заданий 

нами оформляется со специальными условиями, описанием клинических и 

фармакологических ситуаций, что способствует положительной мотивации 

студентов и формированию определенной психологической настроенности при 

подготовке к тематическим занятиям по предметам «фармакология» и 

«клиническая фармакология» и освоения будущей профессии. 

Немаловажное значение имеют экспериментальные исследования, 

которые мы включаем в состав практических занятий. Эти занятия 

заключаются в объединении экспериментов фармацевтического и 

фармакологического характера, на которых изучаются оптимальная 

лекарственная форма, пути введения лекарственного вещества, 

обеспечивающие максимальный фармакологический результат, токсичность 

препаратов, влияние на различные физиологические системы организма и т. д. 

К элементам самостоятельной работы студентов относится также решение 

компьютерных задач контрольного и учебного характера. 

На кафедре фармакологии и клинической фармакологии ГУ «ДМА МЗ 

Украины» для эффективного обеспечения студентов учебным материалом 
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функционирует интернет-сайт на котором размещены тематические планы и 

задания по всем тематическим разделам дисциплин «фармакология» и 

«клиническая фармакология». Обязательным элементом самостоятельной 

работы является также освоение принципов врачебной рецептуры, чему 

уделяется внимание на каждом практическом занятии данных предметов в 

течение всего периода обучения студентов на нашей кафедре. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов также основывается 

на интегрированном подходе к изучению предметов «фармакология» и 

«клиническая фармакология» в тесной связи с другими базовыми и 

фармацевтическими дисциплинами. В состав самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов входит подготовка к каждому практическому занятию 

согласно с разработанными и опубликованными методическим рекомендациям. 

Результаты такой самостоятельной работы проверяются и оцениваются 

преподавателем на соответствующем тематическом занятии. Кроме того, 

студентам предлагается специальная тематика самостоятельных занятий по 

наиболее актуальным и важным вопросам, а также по дополнительным 

вопросам курса «фармакология» и «клиническая фармакология». Также 

поощряется работа студентов с литературой монографического и текущего 

характера, а также данными интернет ресурсов. Результаты самостоятельной 

внеаудиторной работы оформляются студентами в виде рефератов, докладов, а 

наилучшие из них выносятся на обсуждение в группы студенческого научного 

общества кафедры. Проведение занятий студенческого научного общества 

обеспечивается таким образом, что композиция докладов обуславливает 

освещение вопросов не только относительно фармакокинетики и 

фармакодинамики, но также затрагиваются и элементы фармакогностического 

и фармакохимического характера, что обуславливает обсуждение особенностей 

механизма действия и использования лекарственных веществ. 

Таким образом, объединение различных информационных элементов 

при изучении предметов «фармакология» и «клиническая фармакология» 

способствует повышению заинтересованности к обучению, обобщению 

представления студентов о наиболее важных вопросах изучаемых дисциплин и 

приводит к оптимальной организации их самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы, что немаловажно для профессионального 

формирования будущего врача. 

 

УДК: 378.015.311.016:616-053.2 

АДАПТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ПЕДІТРІЇ СТУДЕНТАМ 

Пащенко І.В., Шульга А.О., Підкова В.Я., Круть О.С. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: адаптивні технології, педіатрія, лаборанти. 

Cучасна концепція навчання потребує застосування комбінації різних видів 

інформації: від традиційних до інноваційних. Педагогічні технології, що 

застосовуються при викладанні педіатрії, повинні сприяти засвоєнню контенту, 

забезпечити компетентність майбутнього спеціаліста з формуванням знань, 
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навиків,  вмінь. Основний принцип креативної освіти – це співпраця викладача і 

учня.  Одним з перспективних, на наш погляд, сучасних методів викладання 

педіатрії студентам 3 курсу, що навчаються за спеціальністю «лабораторна 

діагностика» є використання адаптивних технологій, метою яких є пристосування 

викладання матеріалу до рівня знань студентів.  Адаптивні технології 

передбачають побудову послідовності курсу викладання, інтелектуальний аналіз 

рішень  та підтримку у розв’язанні завдань на прикладах. 

Мета нашого дослідження: оцінка ефективності використання 

адаптивних технологій при вивчені педіатрії студентами 3 курсу, напряму 

підготовки «лабораторна діагностика». 

На початку вивчення педіатрії був проведений аналіз базового рівня 

підготовки студентів-лаборантів, викладання лекційного матеріалу 

проводилось з урахуванням необхідності засвоєння педіатрії з оцінкою 

результатів досліджень. На практичних заняттях використання адаптивних 

технологій сприяло створенню ефективних тестових завдань, які відповідали 

по складності рівню засвоєння контенту та дозволяли більш адекватно підійти 

до оцінки знань студентів. Адаптивна підтримка – метод, при якому 

вибираються найбільш сильні студенти, а потім завдання вирішується групою 

студентів під контролем викладача, дозволяв краще засвоїти знання та 

сформувати навики та вміння. 

Таким чином, успішне застосування адаптивних технологій дозволяло 

більш чітко оцінювати знання студентів, сприяло мотивації студентів до 

навчання, формуванню клінічного мислення при аналізі отриманих даних для 

встановлення діагнозу, оцінювання ефективності лікування в динаміці та 

передбачення прогнозу. 

 

УДК: 378.147 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ ДІАГРАМ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОТОЧНИХ 

І ПРОГНОЗОВАНИХ ПРОДАЖ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

Пєнкін Ю.М., Яценко Н.М. 

Національний фармацевтичний університет 

Ключові слова: інформаційні технології, автоматизація в MS Excel, 

діаграми. 

Вступ. Задачі, що пов’язані з масовими побудовами діаграм, 

зустрічаються надзвичайно часто для візуалізації даних продаж у багатьох 

сферах, у тому числі і у реалізації фармацевтичних препаратів. 

Мета: Розробка програм для автоматизації побудови діаграм засобами 

MS Excel-2013 та порівняння поточних і прогнозних продажів. 

Основна частина. За участі кафедри фармакоінформатики розроблено 

декілька програм, що повністю автоматизують процес створення та порівняння 

актуальних і прогнозних значень реалізації фармацевтичних препаратів за 

допомогою графіків. Програми (макроси) написано мовою Visual Basic for 

Application (VBA) і реалізовано у середовищі MS Excel-2013. 
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Робота над проектом складається із декількох кроків. 

1. Прогнозування. На цьому кроці розраховуються прогнозні значення 

продаж на  3-й та 4-й квартали 2015 року на базі лінійного тренду, 

побудованого для реальних продажів протягом 2014 року та перших двох 

кварталів 2015 року. Прогноз розраховується як щодо очікуваної кількості 

проданих одиниць кожного з препаратів, так і щодо їх цін. Також оцінюються 

прогнозні значення очікуваних доходів від продажу для кожного з препаратів 

по регіонах. 

2. Порівняння квартальних даних. На другому кроці складаються 

поквартальні порівняльні таблиці для кожного з найменувань препаратів. 

3. Візуалізація. 

3.1. Побудова діаграм. Цей крок є найбільш витратним з точки зору часу. 

Для кожного з препаратів потрібно побудувати діаграму з двома графіками 

(актуальних та прогнозних значень) для цін, кількості проданих одиниць та 

отриманого доходу. Як результат кожні додані дані вимагають побудови чи 

редагування більше, ніж 240 діаграм. Зрозуміло, що реалізація цього кроку в 

ручному режимі є практично неможливою. 

3.2. Об’єднання діаграм з квартальними таблицями. Для повної 

візуалізації даних продаж, до кожної діаграми додаються порівняльні 

поквартальні таблиці. 

4. Оновлення даних. У випадку, якщо дані надходять із сервера, 

оновлення усіх діаграм і квартальних таблиць відбувається автоматично, тобто 

без додаткового втручання користувача. 

5. Редагування даних. У разі необхідності передбачена можливість 

ручного редагування даних, для чого доданий відповідний елемент управління. 

В процесі роботи нам вдалося оптимізувати алгоритм розв’язування 

поставленої задачі і домогтися створення програм таким чином, щоб обробка 

одного набору даних, тобто побудова більше 200 графіків, займала всього 

декілька секунд. 

У якості прикладу наводимо нижче візуальне представлення сумарного 

доходу від продажу усіх препаратів. Ознайомитися з презентацією роботи у 

вигляді gif-анімації можна за цим посиланням: 

https://www.dropbox.com/s/e8a8ubjijp1h6oc/Sales%20Analysis%20%26%20Foreca

st.gif?dl=0. 

 

https://www.dropbox.com/s/e8a8ubjijp1h6oc/Sales%20Analysis%20%26%20Forecast.gif?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e8a8ubjijp1h6oc/Sales%20Analysis%20%26%20Forecast.gif?dl=0
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Висновок. Таким чином, створено засобами офісного програмування в 

середовищі  MS Excel-2013 макроси, що дозволяють, зберігаючи час, 

автоматично здійснювати процес побудови графічних діаграм. 

 

УДК: 378.147 

ДОДАТОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ СПИСКУ 

ПРИЗНАЧЕНЬ ДЛЯ ТИПОВИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ 

Пєнкін Ю.М., Яценко Н.М. 

Національний фармацевтичний університет 

Ключові слова: інформаційні технології, автоматизація в MS Excel. 

Вступ. У сучасному світі щоденно створюється безліч програм, додатків 

для автоматизації рутинних процесів, покликаних зекономити час спеціаліста у 

тій чи іншій галузі. Автоматизація заповнення різних бланків, призначень, 

тощо є зберігачем часу (time saver), в тому числі і для медичних працівників. 

Мета. Створення додатку для автоматичної генерації списку призначень 

для типових хірургічних втручань. 

Основна частина. За участі кафедри фармакоінформатики створено 

додаток Surgical Evaluation Tool (SET)  для автоматизації процесу надання  

списку призначень  перед стандартними хірургічними втручаннями, з 

урахуванням попередньої історії пацієнта. Додаток розроблено на основі MS 

Excel-2013 за матеріалами, наданими замовником для роботи в рамках цього 

проекту. В даний час цей додаток знаходиться на сайті 
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https://languagemed.com/set (США) і доступний для безкоштовного 

завантаження зареєстрованими користувачами. Усі права належать Britan 

Corporation. Відео про роботу з цим додатком надано на You Tube за 

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=n0TEjfJc2Kw.  

Додаток SET включає в себе дві компоненти: 1) Список призначень. 

Лікар можете створити особисті списки призначень, які створюють для тієї чи 

іншої хірургічної процедури; 2) «Стандартна таблиця» для передопераційної 

лабораторії. Для «основних» процедур, додаток дозволяє вибирати 

призначення, відповідно до історії пацієнта, і створює типові призначення 

автоматично. 

Для нормальної роботи додатку, потрібне попереднє одноразове його 

налаштування, яке включає в себе два кроки.  

Крок 1. Після завантаження та запуску додатку на комп’ютері лікаря, 

потрібно ввійти на сторінку «Головна» («Home»). Заповнити назву лікарні та 

ім'я лікаря, вибрати систему вимірювання з розкривного меню. Ці дані будуть 

збережені. У випадку, якщо лікар захоче їх змінити, він повинен клікнути 

мишею у відповідному полі і ввести нові дані. 

 
 

Крок 2. Натиснути на кнопку «Сформувати призначення». Кілька 

зразків призначень вже введено в документ, їх можна змінити чи відредагувати. 

Для початку із розкривного списку вибрати складність втручання «Major» або 

«Minor». Призначення для випадку «Minor» (катаракта, ендоскопія і т. д.) не 

буде включати «Стандартну таблицю» для передопераційної лабораторії. Далі 

ввести назву списку призначень, а потім і сам список, потрібний для вибраної 

процедури. 

Всі списки призначень зберігаються і доступні для вибору у 

розкривному меню «Pick your Order Set» на головній сторінці «Home». Робота з 

програмою реалізується наступним чином: 
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1. Введення даних про пацієнта: прізвище та ім’я, його зріст, вага, дата 

народження. Також на цьому кроці потрібно вибрати назву оперативного 

втручання із розкривного списку. Натиснути кнопку «Далі» («Next Step»). 

2. Формування списку призначень. У залежності від складності 

втручання, користувач потрапляє на сторінку «Major» або «Minor». Вік 

пацієнта та його індекс маси тіла (BMI) обчислюються автоматично. У випадку 

«Major» відображається «Стандартна таблиця», у якій лікар може поставити 

маркери у відповідних позиціях. 

 

 
 

 
 

 
 

3. Оновлення даних. Натиснути кнопку «Оновити дані» («Refresh Data»), 

щоб згенерувати повний список призначень у відповідності до особливостей 

пацієнта, вказаних у «Стандартній таблиці». 
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4. Друк списку призначень. Натиснути кнопку «Друк» («Print»). 

Підписати призначення та направити його в передопераційну лабораторію. 

Висновок. Таким чином, створено засобами офісного програмування в 

середовищі  MS Excel-2013 додаток, що дозволяє лікарю автоматично 

формувати список призначень для типових хірургічних втручань. 

 

УДК: 378.661 

ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ КАФЕДРІ 

Подплетня О.А., Хмельникова Л.І. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

Ключові слова: дистанційні технології,навчальний поцес. 

Вступ. 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. 

Мета дослідження: підвищення ефективності та якості навчального 

процесу на багатопрофільній кафедрі загальної та клінічної фармації шляхом 

використання елементів дистанційних технологій . 

Основна частина. Одним з варіантів використання новітніх технологій є 

система навчання Moodle. Широке впровадження системи Moodle для навчання 

студентів ДЗ «ДМА МОЗ України» 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. 

Інтерактивний освітній простір зі застосуванням дистанційних 

технологій навчання умовно поділено на дві складові: дистанційну підтримку 

самостійної роботи студентів та дистанційні курси для студентів-фармацевтів з 

23 дисциплін (на платформі Moodle), які розроблені відповідно до вимог для 

ліцензування таких курсів в Україні. Викладачами кафедри створено обидва 

варіанти ресурсів. Дистанційна підтримка самостійної роботи студентів із 

дисципліни  складається з трьох блоків. Так, на прикладі курсу «Аналітична 

хімія» студентам запропоновано: теоретичний блок (гіпертекстовий варіант 

посібника «Аналітична, фізколоїдна хімія та метрологія», автори – О.А. 

Подплетня, Л.І. Хмельникова); практичний блок (ситуаційні задачі; тестові 

завдання); питання для самоконтролю (складені методичні вказівки для всіх 

тем та лабораторних занять), а також довідковий блок (наприклад, російсько-

український термінологічний хімічний словник); приклад підсумкової 

контрольної роботи; література.  

Особливість дистанційного курсу (далі – ДК) з дисциплін полягає в 

тому, що ДК призначений для самостійного вивчення студентами усього 

навчального матеріалу (під керівництвом викладача-тьютора). Так, метою 

курсу «Аналітична хімія» є оволодіння певним мінімумом знань у галузі 

виготовлення, контролю якості та зберігання ліків, а також їх біотрансформації 
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в організмі людини, приділення особливої уваги  поясненню і обґрунтуванню 

механізмів тих фізико-хімічних явищ, з якими доводиться зустрічатися у 

фармацевтичній практиці. Знання з аналітичної хімії дозволять майбутньому 

фахівцю оволодіти найсуттєвішими навичками якісного і кількісного 

прогнозування вірогідності перебігу хімічних реакцій та встановлення механізмів 

взаємодії неорганічних та органічних речовин, що використовуються в медичній 

та фармацевтичній практиці.  

Серед способів структурування навчального матеріалу використовуємо 

таблиці, схеми,  що забезпечують наочність та краще засвоєння інформації. 

Також до структури деяких занять вміщено додаткові матеріали: посилання на 

інформацію з Інтернету, мультимедійні презентації тем тощо. Практична 

робота передбачає виконання письмових завдань. Так, з курсу «Аналітична 

хімія» проводяться диктанти по засвоєнню основних законів хімії, 

математичному їх виразу та ін.. Застосовується тестування з кожної теми 

заняття, а для оцінки рівня знань, набутих протягом семестра, проводимо 

підсумкове тестування. В окремий ресурс виділено матеріали, що багаторазово 

використовуються студентами при вивченні ДК.  

Висновок. 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 ДК, 

системний контроль над процесом навчання з боку викладача, а також 

забезпечення постійного контакту викладача зі студентами 
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Ключевые слова: малые группы, проблемно-ориентированное 

обучение. 

Проблемно-ориентированное обучение (ПОО) более полувека используется 

в практике образовательных учреждений и занимает важнейшее место в 

повышении его качества. Наиболее активно данная педагогическая стратегия стала 

использоваться с 50-х годов прошлого века в США. В медицинском образовании 

проблемно-ориентированное обучение внедрялось со средины 60-х годов, в 

учреждениях Канады, США, Нидерландов. В настоящее время до 80% 

медицинских школ ведущих стран мира используют ПОО в образовании 

студентов. Применение ПОО в отечественных условиях может сталкиваться с 

определенными трудностями. К числу общих проблем в целом относится 
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необходимость создания и постоянного обновления кейсов, относительно 

локальных – необходимость работы в малых группах, и, следовательно, 

увеличения ставок преподавателей. В структуре изучаемого материала 

будущего врача все более важное место занимают вопросы повышения уровня 

знаний, способов оценки эффективности проводимых лечебных мероприятий, 

качества предлагаемого информационного материала из различных 

источников. В частности в США, в ходе процедуры непрерывного 

медицинского образования/ресертификации, одной из форм обучения является 

проведение фактически научной работы с внедрением новых методов 

диагностики/лечения, финалом которой является оценка их эффективности. 

Это подразумевает достаточный уровень знаний раздела медицинской 

статистики.  

Целью исследования было оценка усвоения методики определения 

эффективности использования новых методов лечения врачами-интернами в 

малых группах. В работе было задействовано 4 группы врачей – интернов, по 3 

человека в каждой из них. В ходе первой части занятия рассматривались 

способы проверки гипотезы наличия/отсутствия различий показателя 

систолического артериального давления среди пациентов двух групп, 

получавших различные антигипертензивные препараты. Были даны условия 

адекватности проведения статистической обработки, показан пример расчета 

наличия и достоверности различий. Во второй части занятия был предложен 

набор данных, включающих параметры артериального давления у пациентов 

двух групп для последующего проведения анализа. Важным атрибутом 

исследования был разработанный план выполнения работы, разбивающий ее на 

несколько этапов и предусматривающий возможность аргументированного 

выбора. Первый этап включал выбор показателей сравнения, в динамике 

исследования, между группами пациентов, получающих разные препараты. 

Второй – выбор методики статистических расчетов, включая параметрические 

и непараметрические методы. Третий этап предусматривал выработку выводов 

относительно результатов исследования. Последний, четвертый этап, включал 

составление перечня ограничений, влияющих на качество исследования и его 

конечный результат. Выбор этапов, а, следовательно, состав используемых 

особенностей проведения работы, определял деление на малые группы.  

В результате исследования было продемонстрировано, что проблема 

выбора способна улучшить понимание критериев как качества работы, так и ее 

самой. Важным шагом служил последний этап выделения ограничений, где 

осознание недостатков исследования подчеркивало атрибуты его успешности. 

Немаловажным моментом было то, что работа в малых группах оставляла 

меньше возможностей пассивного участия, хотя и не исключала его полностью. 
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Повышение эффективности и качества до- и последипломного 

образования остается приоритетной задачей учебных заведений. Решение 

данной проблемы осложнено в связи с поиском баланса между 

сохранностью/увеличением  контингента обучаемых и жесткостью выполнения 

контроля знаний и умений. В этой связи возрастает значение 

нахождения/внедрения тех элементов системы образования, которые могут 

стимулировать учащихся к большим усилиям в получении новых знаний. 

Проблемно – ориентированное обучение де-факто является стандартом 

подхода в обучении в большинстве медицинских школ цивилизованных стран.  

Целью работы было изучение особенностей формирования и 

использования малых групп в обучении студентов медицинского профиля.  

Студентам предлагалось конечная задача по выделению основного 

синдрома заболевания/заболевания с промежуточными этапами сбора 

анамнестических данных, оценки результатов клинического и 

параклинического исследования. В малую группу входило 4 учащихся с 

произвольным выбором четырех указанных направлений деятельности. Ход 

работы контролировался преподавателем, результаты обобщались по четырем 

подпунктам/направлениям и докладывались перед общей группой. Первые две 

лучшие малые группы получали дополнительные баллы, которые учитывались 

в оценке. Формирование групп проводилось как преподавателем, так и 

учащимися.  

В результате работы определено повышение заинтересованности 

учащихся в ходе выполнения работы, обусловленное необходимостью 

индивидуальной самостоятельной работы для других, а также и возможность 

повышения своей оценки. В то же время существовал определенный процент 

пассивных учащихся, меняющийся в зависимости от особенностей формы 

обучения. При самостоятельном выборе участников малых групп 

формировались микрогруппы с заведомонегативным результатом. Уровень 

заинтересованности некоторых студентов удавалось в определенной степени 

повысить за счет включения слабых индивидуумов к более сильным.  

Таким образом, формирование малых групп должно непрерывно 

контролироваться преподавателем и изменятся в зависимости от 

эффективности ее работы. 
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Одной из инновационных технологий, которая помогает учащемуся не 

только усвоить определенный объем знаний, но и способствует развитию его 

личностных, креативных качеств, творчества является технология 

формирования и развития критического мышления (КМ) [1-3], которая пришла 

к нам из Америки. КМ входит в общую структуру мышления в процессе 

познания и считается мышлением высшего порядка. Методика развития КМ 

должна опираться на положения теории. Согласно [1] «Теория развития КМ» – 

это система взаимосвязанных утверждений и доказательств про свойства, 

состав, функции, возникновение, развитие и использование КМ, а также его 

значение в жизни человека. 

Основным недостатком существующих подходов к развитию КМ 

является отсутствие формальных моделей познания, творчества, адаптивного 

бессознательного, которые формируют основу КМ. Существующие подходы в 

рамках математической теории обучения (научения) [4] также не раскрывают 

глубинные механизмы бессознательного, образного, до-формального 

мышления. Когнитивно-синергетическая парадигма предельных обобщений 

(ППО) [5] позволяет восполнить данный пробел и может служить 

конструктивной моделью-наброском технологии КМ.  

ППО строит наброски когнитивной сферы на основе синергетической 

концепции критичности. Считается (Г. Хакен, Г. Малинецкий), что человек 

обладает способностью автоматически определять субъективные параметры 

порядка произвольных ситуаций действительности и использовать эти 

параметры для управления. Пример – врачебная диагностика. Найденные 

параметры порядка могут рассматриваться как внутренние коды модели мира. 

Их использование является ключевой чертой живых разумных систем  

(Д. Дубровский). Сложная ситуация понята, если она представлена 

(интерпретирована) во внутренних кодах. Формирование кодов и 

функциональных систем (ФС) на их основе (навыков) – это длительный 

процесс приобретения профессионального и бытового опыта. Технологии 

эволюционного формирования внутренних кодов и ФС у субъектов, агентов, 

т.е. технологии подсознательного выявления параметров порядка ситуаций, 

явлений и их использование для управления, и положены в основу ППО [5]. 

ППО раскрывает механизмы масштабной когерентности и рефлексии.  
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КМ – это мышление, характеризующееся непрерывным 

самосовершенствованием. В этом плане ключевую роль играют такие модели 

ППО как «стрела познания», «спираль познания», «микроконнектом», 

«континуум задач», «синдромный принцип управления» и др. 

Выводы. Когнитивные модели приобретают фундаментальную 

значимость благодаря своей способности органично вписываться в рамки 

доконцептуальной структуры. В целенаправленном развитии адаптивного 

бессознательного как основы продуктивности, креативности и творчества - 

суть КМ на основе ППО. 
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Вступ. Когнітивна психологія породила новий напрям в педагогіці - 

когнітивні технології навчання. Під когнітивними педагогічними технологіями 

ми розуміємо навчальний процес інтелектуального розвитку студентів, що 

ґрунтується на модульному представленні навчальної інформації. В рамках 

когнітивного підходу студент вважається активним і свідомим учасником 

процесу вчення, а не об'єктом навчальної діяльності педагога, тобто 

реалізуються суб'єкт-суб'єктні відносини між викладачами та студентами, а 

процес навчання має особистісну, соціальну та професійну обумовлену 

спрямованість [1]. Однією із пріоритетних цілей цієї технології є формування 

інформаційної компетенції студентів як сукупності вмінь та навичок 

використовувати інформацію, що надходить із різних джерел і, в підсумку, 

формує міждисциплінарні знання, вміння та навички. Стосовно підготовки 

студентів у вищих медичних навчальних закладах цей процес реалізується 
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шляхом міждисциплінарною інтеграції, яка є однією з найбільш вагомих 

складових навчання студентів, оскільки формує особистісний та професійний 

світогляд.  

Метою нашої роботи є викладення досвіду щодо забезпечення 

спадковості викладання медичної та біологічної фізики і медичної інформатики 

для забезпечення міждисциплінарної інтеграції як прояву когнітивних 

технологій підготовки спеціалістів у вищих медичних навчальних закладах.  

На кафедрі медичної та біологічної фізики (МБФ) і медичної 

інформатики (МІ) питання про інтеграцію однойменних дисциплін завжди було 

актуальним й над його вирішенням працював весь колектив кафедри. 

Дисципліну МБФ студенти вивчають протягом перших двох семестрів свого 

навчання, опановуючи питання вищої математики, біологічної та медичної 

фізики. Наступні два семестри в межах вивчення дисципліни МІ розглядається 

теоретичний базис та практична реалізація всіх видів діяльності майбутнього 

лікаря, що пов’язані з інформацією та проблемами автоматизації робіт із нею. 

Частина тем, що вивчається в курсі МБФ знаходить свій розвиток у курсі МІ 

[2]. Так, наприклад, теорія похідних та диференційних рівнянь є підґрунтям для 

вивчення математичного моделювання в біології та медицині; теорія 

ймовірностей та теорема Байєса надає теоретичний базис для розуміння 

ймовірнісних консультативно-діагностичних систем як одного з напрямків 

медичних інформаційних систем; питання, що розглядаються при вивченні 

основ геометричної оптики і апарат зору людини набувають свого розвитку при 

вивченні не радіологічних методів інтроскопії та візуалізації медичних даних. 

Фундаментальні питання основ електрографічних методик, іонізуючих 

випромінювань та квантово-механічних явищ курсу медичної фізики правлять 

за опорну точку при вивченні медичних інформаційних систем управляння 

лікувальним процесом, процедури кардіостимуляції, радіологічних методів 

діагностики та 3D-рендерінгу.  

Для створення передумов для подальшого інтелектуального та 

професійного розвитку студентів, на кафедрі був розроблен та успішно втілен у 

педагогічний процес блок питань апаратно-програмного супроводу діяльності 

лікаря та використання пристроїв для заміщення втрачених функцій людини. 

Ураховуючи стрімкий процес у царині сучасних інформаційних 

технологій, викладачі кафедри постійно актуалізують курс «Медичної 

інформатики». У тісній співпраці з фахівцями кафедри біомедичної інженерії 

Харківського національного університету створюються нові навчальні блоки з 

нанотехнологій, стандартів збереження медичних даних, технологій одержання 

медичних експертних знань. Таким чином, у своїй педагогічній практиці 

колектив кафедри постійно удосконалює когнітивні аспекти своєї діяльності.  

Висновки. Когнітивні технології навчання, крім іншого, розуміють 

формування інформаційної компетентності учнів як сукупності умінь 

використовувати інформацію, що надходить з різних джерел. У зв’язку з цим, 

для працівників кафедр, що викладають кілька предметів, нагальною потребою 
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є забезпечення спадкоємності та взаємозв’язків знань, які надає кожна з 

дисциплін, а також висвітлення майбутніх тенденцій та перспектив. 
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Вступ. Ефективні методи лікування та ранньої діагностики призвели до 

суттєвого збільшення виживаності хворих на онкологічні захворювання. Так, 

наприклад, у США кількість хворих, що вижили, становить 3,5 % та щорічно 

збільшується майже на 1 мільйон. Внаслідок збільшення тривалості життя 

пацієнтів актуальною стає проблема других пухлин. Другі пухлини можуть 

розвиватися через будь-який проміжок часу від закінчення терапії, але пік 

їхнього розвитку припадає на період близько 5 – 20 років від закінчення 

первинного лікування. До факторів, що впливають на їх появу відносять, серед 

інших, тип проведеного лікування – променеве та хіміолікування. Однак єдиної 

точки зору щодо впливу цих факторів на появу других пухлин серед 

дослідників немає. Так, наприклад, під час європейського дослідження 

наслідків лікування раку молочної залози ALLEGRO – було показано, що серед 

24 316 жінок, яким проводили радіотерапію, метахронні пухлини з’явилися у 

12,3 % жінок, з яких 40 % випадків пов’язують із дією радіації. В той самий 

час, автори стокгольмського дослідження BARCELONA (EGMN), які вивчали 

віддалені наслідки лікування раку молочної залози, стверджують, що ризики 

виникнення другої пухлини у пацієнтів, які одержували передопераційну 
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терапію, післяопераційну терапію та лише мастектомію принципово між собою 

не відрізнялися. Ми пропонуємо роботу, присвячену проблемі одержання 

додаткових знань з паперових історій хвороби у царині других пухлин із 

використанням сучасних інформаційних підходів. Згідно із канонами доказової 

медицини, жодне медичне дослідження не може вважатися науково доведеним 

без відповідної статистичної обробки інформації. Таким чином, метою роботи 

у цілому було оцінювання методами математичної статистики можливого 

впливу протипухлинних методів лікування на появу других пухлин для 

удосконалення заходів із диспансеризації й моніторингу онкологічних хворих.  

Для виконання роботи використовували електронну базу даних, яка 

містить інформацію з 570 історій хвороби (204 історії хвороби пацієнтів, у яких 

після проведеного лікування виникли другі пухлини (група ДП) через 3 та більше 

років; 183 випадки групи позитивного контролю – пацієнтів, у яких не з’явилися 

другі пухлини, але з’явилися метастатичні пухлини (група МП) та 183 випадки – 

пацієнти без негативних наслідків (група БН) протягом більше 5 років). Усі 

пацієнти проходили спеціальне лікування в клініці ДУ ІМР НАМН з 1993 року та 

до них було використано різні алгоритми лікування. База даних містить опис  

23 провідних таблиць, 60 довідкових таблиць та віддзеркалює понад  

160 характеристик перебігу та віддалених наслідків онкологічних захворювань 

різних нозологічних форм, які утримуються у паперових історіях хвороби та є 

придатною для статистичної обробки за схемою «випадок-контроль».  

Результати обробки масивів катамнестичних даних із використанням 

технології пошуку прихованих знань Data Mining та методів непараметричної 

статистики (використовувалися статистичні пакети STATISTICA 6, SPSS, 

WizWhy) не тільки не виявили канцерогенних впливів променевого та 

хемолікування, а й навпаки − продемонстрували статистично значимий 

позитивний вплив на віддалені наслідки лікування онкологічних пацієнтів, до 

яких використовували ці обидва фактори у максимальному обсязі. Статистично 

значуща більшість пацієнтів без негативних наслідків через 5 та більше років 

після проведеного лікування мали у схемі хіміолікування неоад‛ювантну 

терапію, у них спостерігалися більш важкі ураження системи крові, а 

використання протипухлинних антибіотиків знижувало ймовірність 

виникнення других пухлин майже в півтори рази. Дію антрациклінів 

підсилювали препарати платини: шанс появи других раків при хіміолікуванні 

без платини становить 0,58, без протипухлинних антибіотиків – 1,16, без обох 

груп препаратів – 1,88. При лікуванні комбінацією хіміо- та променевої терапії 

без оперативного втручання пацієнти, у яких у майбутньому з’явилися другі 

пухлини отримали в 2,6 разів меншу сумарну поглинену дозу, ніж пацієнти 

групи без негативних наслідків, а два курси променевої терапії у більшій мірі 

запобігали появі других пухлин у майбутньому, ніж один курс. Крім того, було 

показано, що нозологічна форма другої пухлини на залежить від виду першої, а 

відтворює загальну нозологічну структуру захворюваності на злоякісні 

новоутвори. 
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Висновки. Можливим шляхом здобуття нових знань у медицині може 

стати застосування сучасних інформаційних технологій до вже наявних даних, 

наприклад, до паперових історій хвороби, за умови їх трансформації в 

електронну форму. Прикладом такої технології є дослідження, яке проводилося 

на мультинозологічній вибірці катамнестичних даних онкологічних хворих з 

метою з’ясування можливих канцерогенних ефектів променевого та 

хемолікування для удосконалення заходів із диспансеризації й моніторингу 

онкологічних хворих. 
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Система подготовки и переподготовки специалистов фармации 

ориентирована на формирование активного субъекта деятельности, способного 

самостоятельно получать знания, применять их в трудовой и 

профессиональной деятельности, дает возможности в повышении 

профессиональной квалификации, делая их конкурентоспособными на рынке 

труда, тем самым, улучшая качество жизни. 

Специфика фармацевтической деятельности связана с постоянным 

изменением информационного поля, связанного с оборотом лекарственных 

средств, изменением правил и стандартов в организации фармацевтического 

обеспечения, правовой основы их осуществления. Поэтому нормативными 

документами закреплены требования по подготовке и переподготовке 

специалистов, повышения квалификации, усовершенствования их 

профессионального мастерства, что обеспечивает беспрерывное обучение – 

постоянное профессиональное обучение провизоров. 

Особенностью переподготовки фармацевтических кадров, как и 

персонала предприятий других отраслей, является обучение взрослых людей.  

Оно должно осуществляться с учетом их возрастных, социально – 

психологических, профессиональных особенностей.  

На это направлена современная педагогическая наука  андрагогика – 

раздел теории обучения, раскрывающий специфические закономерности 

освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а также 

особенности руководства этой деятельностью со стороны профессионального 

педагога (преподаватель - андрагог). 

Андрагогика осуществляет древнейшую формулу обучения: non scholae, 

sed vitae discimus – учимся не для школы, а для жизни.   

В Украинском педагогическом словаре термин «андрагогика» 

определяется как педагогика взрослых, то есть педагогическая наука, которая 
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исследует проблемы обучения, самообучения и воспитания взрослых. Задание 

андрагогики – проработка содержания, организационных форм, методов и 

средств обучения взрослых людей [1]. 

Основное положение андрагогики, в отличие от традиционной педагогики, 

заключается в том, что ведущую роль в процессе обучения играет не обучающий, а 

обучаемый. Функцией обучающего в этом случае является оказание помощи 

обучающемуся в выявлении, систематизации, формализации личного опыта 

последнего, корректировке и пополнении его знаний. В этом случае происходит 

смена приоритетности методов обучения. Андрагогика вместо лекционных, 

преимущественно, предусматривает практические занятия, зачастую 

экспериментального характера, дискуссии, деловые игры, кейсы, решение 

конкретных производственных задач и проблем. Кроме того, меняется подход к 

получению теоретических знаний. На первое место выходят дисциплины, 

содержащие интегрированный материал по нескольким смежным областям знаний 

(междисциплинарные дисциплины), например,  в фармации – управление и 

экономика фармации [3].  

Как отрицательное явление следует отметить, что процессы восприятия, 

запоминания, мышления у взрослого человека протекают, не столь 

продуктивно, как у ребенка или подростка. В связи с этим первостепенную 

важность приобретают методология, методы, способы обучения. 

Кроме того, взрослый человек имеет устоявшиеся ментальные модели, 

положительный для него как индивидуума опыт социального поведения, 

профессиональной деятельности и т.д. Однако этот опыт устаревает, 

индивидуальные ментальные модели входят в противоречие с общими 

(корпоративными) целями, навыками и требованиями, что обусловливает 

трудности в обучении взрослого человека, когда необходимо не только 

"привитие" нового, но и "удаление" старого, изжившего себя.  

Социальный заказ и потребности слушателей предаттестационных 

циклов к самореализации и саморазвитию определяют необходимость 

разра¬ботки методических подходов к использованию информационных 

технологий для реализации идей развивающего обучения, развития личности 

обучаемого. На первый план выдвигаются вопросы повышения роли 

самостоятельной работы в образовательном процессе, создания оптимальных 

условий использова¬ния информационных технологий в целях 

интенсификации учебного процесса, повышения его эффективности и качества. 

Особенности формирования навыков самостоятельной работы 

проявляются в период подготовки и выполнения заданий (подготовка печатных 

работ, участие в конференциях, выступления на предприятиях) для получения 

определенного количества баллов в соответствии со Шкалой значений 

различных видов деятельности провизоров в межаттестационный период [2]. 

Фармацевтические работники должны для этого владеть не только  

различными формами самостоятельной работы, но и использовать 

информационные технологии. Наибольшие сложности у них вызывает: 

подготовка докладов на конференции и публикаций в периодическую печать, 
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поиск материала в сети Интернет; обработка данных самостоятельного 

исследования с помощью компьютера.  В качестве основных причин слушатели 

называли: отсутствие в старых учебниках новых специальностей и предметов; 

большой объем работы специалистов на местах, а в силу этого, недостаток 

времени на проведение исследований и подготовку докладов на конференции; 

недостаточное владение слушателями предаттестационных курсов методами 

научно-исследовательской работы, компьютерной обработки данных. 

Сложность в составлении отчетных материалов вызвано частичной утратой 

ими исследовательских навыков за время, прошедшее с момента окончания 

вуза, а также отсутствием мотивации проведения научных исследований. 

На этом этапе  возникает проявление неготовности преподавателей к 

работе в качестве андрагога. А усугубляет это, зачастую, и недостаточный 

уровень компьютерной грамотности педагогов (особенно старшего поколения); 

низкая мотивация использования  информационных технологий в 

педагогической деятельности, нежелание уходить от привычных методов 

работы; боязнь из-за недостаточной информационной компетентности потерять 

свой статус в глазах коллег и учеников. Нежелание или неспособность 

преподавателей использовать компьютер, которое может зависеть от 

неготовности к любым инновациям, компьютерофобии, невысокого уровня 

мотивации к профессиональ¬ной деятельности в целом. 

Следовательно, при разработке андрагогических подходов по внедрению 

в учебный процесс предаттестационных курсов информационных технологий, 

целесообразно учитывать педагогические требования, предъявляемые к 

компьютерным средствам обучения, и особенности обучаемых (возрастные, 

индивидуальные, уровень их подготовки, компьютерной грамотности, 

информаци-онной культуры и т.п.). 

Выполнение всех этих требований обеспечивает прочность усвоения 

слушателями учебного материала, представляемого с помощью программных 

средств,  способствует повышению процента проверочного компьютерного  

тестирования базовых знаний, итогов собеседования, а также осуществление 

специалистами  в дальнейшем самоконтроля и самокоррекции. 
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Період професійної підготовки студентів є насиченим та інформаційним. 

Майбутні фахівці намагаються не лише мати ґрунтовну фахову підготовку, але 

й бути обізнаними з інформаційними технологіями, володіти іноземними 

мовами. У такому сенсі можемо говорити про їхнє акмеологічне зростання, 

суть якого полягає не лише у професійному становленні, але й гармонійному 

розвитку особистості, здатної удосконалювати себе впродовж життя. Акме 

майбутнього лікаря представляється нам як особистісно-професійне 

новоутворення, яке виявляється в прагненні пізнавати нове, розширювати 

кругозір і творче мислення, глибоких фахових знаннях і вміннях, що й 

визначають кваліфікацію медичного працівника.  

Інформаційні технології, наприклад програми-перекладачі, допомагають 

майбутнім лікарям перекладати медичну літературу, знайомитися з новими 

ліками, медичною технікою. У такий спосіб відбувається професійне зростання 

майбутніх лікарів, які в майбутньому будуть успішними працівниками 

медичної сфери. За допомогою інформаційних технологій відбувається 

спілкування між провідними фахівцями медичної галузі, налагоджується 

співпраця між лікарями з різних країн, поширюється передовий досвід 

вітчизняних лікарів. 
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Проблема трансфера знаний в системах компьютерного обучения 

остаётся одной из самых острых и заключается в трудностях переноса 

педагогической системы обучения в компьютерную среду. В предыдущих 

работах нами были выделены и формализованы прототипы когнитивных 

структур (КП) для описания объектов медико-биологический предметной 

области, которые могут применяться в обучающих системах нового поколения 

для устранения данного противоречия [1, 2, 3]. 
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Цель работы. Разработать модель системы компьютерного обучения на 

основе когнитивных прототипов. 

Архитектура обучающей системы на основе КП состоит из четырёх 

подсистем выполняющих специфическую функцию. Поскольку в основе 

системы лежат учебные материалы на основе КП, наша модель содержит 

хранилище учебных элементов в виде КП выполняющих функцию баз знаний 

(БЗ) учебных курсов. Учебные элементы формируются преподавателем-

специалистом в своей предметной области, при этом учебные задачи 

генерируются посредством алгоритма, входящем в основу подсистемы 

генерации индивидуального набора задач для студента. Генерация 

тренирующих задач происходит на этапе формирования эталонной модели 

курса, тогда как формирование индивидуальной последовательности задач 

происходит на этапе работы студента с очередной темой курса. В задачу 

подсистемы формирования профиля обучаемого входит фиксация неусвоенных 

студентом понятий, связанных с конкретным КП через базу сеансов работы, 

группировка студентов по уровню успеваемости и выбор дальнейшей 

индивидуальной траектории обучения. Контролирующие функции системы 

выполняет блок генерации тестовых задач, в задачу которого входит настройка 

уровня сложности генерируемого теста, поиск альтернативных ответов 

(distractors) и контроль валидности теста. Тестовые задачи генерируемые 

системой могут использоваться как совместно с банком тестов так и 

самостоятельно для контроля знаний студентов. 

Особенностью БЗ, рассматриваемой системы компьютерного обучения 

является структура представления знаний реализованная на основе прототипов 

когнитивных структур человека. Представление структурированной учебной 

информации в процессе обучения студента с учетом когнитивной организацией 

ментальных образов челока позволяет повысить эффективность восприятия, 

усвоения и запоминания учебного материала. 
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Теоретичні здобутки у галузі когнітивних наук щодо вирішальної ролі 

когнітивних структур особистості для розуміння процесів сприйняття, 

засвоєння та зберігання інформації у свідомості людини відкривають широке 

поле для досліджень прикладного характеру у сфері комп’ютерного навчання. 

У попередніх роботах нами була запропоновано універсальну структуру даних 

для репрезентації та накопичення учбового контенту у форматі когнітивних 

структур (КС) як поняття, концепт, фрейм, сценарій, названу когнітивним 

прототипом [1]. Для довгострокового зберігання учбового матеріалу у форматі 

КС була розроблена універсальна трирівнева модель представлення учбових 

знань на основі синтезу онтологічного підходу і когнітивних структур та 

виділено типи тестових завдань які можуть бути генеровані на базі 

запропонованої моделі [2, 3].  

Метою даної роботи було розробити алгоритм генерації тестових 

завдань закритого типу на основі моделі предметної галузі розробленої на базі 

онтологічного та когнітивного підходів. 

Вихідними даними для алгоритму є фрагмент БД з навчальним 

контентом у форматі когнітивних прототипів, та налаштування оператора: 

кількість тестових завдань заданого типу із заданим рівнем складності. При 

цьому рівень складності обирається із зважаючи на дистрактори відібрані із 

різних попередніх тем для заданого питання. Алгоритм складається із 

декількох формальних кроків. По-перше, для кожного типу зв'язку формується 

пул дистаркторів (виконуються один раз, та зберігається в вигляді списку у 

БД). По-друге, у випадковому прядку обирається тип тестового завдання для 

поточного КП у даній темі [2]. На третьому кроці, згідно з налаштуваннями 

користувача, для кожного КП з поточної теми формується набір варіантів 

відповідей. Для цього, частково набір елементів когнітивної групи замінюється 

дистракторами відібраними із пулу у випадковому порядку. На даному кроці 

було використано підсистему пошуку релевантних дистракторів які є схожі із 

правильною опцією за кількістью слів та набором слів у фразі. Дистрактори 

перемішуються у випадковим чином. На останньому кроці, заголовок питання 

обладнується із генерованим списком та зібране питання зберігається у БД для 

подальшої валідації на основі експертної оцінки або статистичної обробки. 

Приклад тестового завдання генерованого автоматично за допомогою 

розробленого алгоритму: 

«Ідентифікуйте учбовий об’єкт, сполучений із елементів наведених в 

списку {“Сколекс”, “Шийка”, “Проглотиди”}» 

<Aranei>; 
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<Insecta>; 

<Cestoidea>; (True) 

<Acarina>; 

Перевагою даного підходу є автоматична генерація контролюючих вправ 

та широкий вибір типів тестових вправ для студента. Особливістю даного 

алгоритму та тестових завдань генерованих за його допомогою є орієнтація на 

прототипи когнітивних структур людини, що дає можливість контролювати 

якісне засвоєння та формування когнітивних структур у свідомості студента. 
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Как известно, медицинские вузы должны прилагать усилия для 

стандартизации клинического опыта, получаемого студентами вуза. Тем не 

менее это достаточно сложно сделать, учитвая что студентам приходится 

обучаться на пациентах, находящихся в данный момент в стационарах или 

приходящих на приём в поликлинику. Но так как поток пациентов 

неравномерен, студенты в ходе обучения получают различный клинический 

опыт. Освоив работу с системой OpenLabyrinth в рамках проекта Tempus 

ePBLnet, центр практических навыков КГМУ решил внедрить технологию 

виртуальных пациентов в обучение студентов практическим навыкам 

диагностики и ведения больных, особенно для нозологий, по которым 

наблюдается ограниченный контингент пациентов. Такой подход позволяет 

обучить студентов навыкам диагностики и лечения даже при отсутствии 

профильных пациентов в клинике на момент обучения. 
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Введение. Расстройства психики, прежде всего когнитивные и 

эмоциональные, являются одним из наиболее частых проявлений органических 

заболеваний головного мозга. Если раньше данные расстройства отмечали у 

лиц пожилого возраста, то на сегодняшний день заметно их «омоложение», что 

ведет к инвалидизации и, даже, смертности трудоспособного населения. 

Утрата психологического равновесия под влиянием социального стресса, 

утраты перспектив в семье определяют возможности развития депрессии, 

фобии, тревожности и в конечном итоге – формирование патологического 

поражения сосудов головного мозга с последующим острым нарушением 

мозгового кровообращения [1].  

Эмоциональные и когнитивные расстройства представляют собой одну 

из самых актуальных проблем современной медицины и психологии, а изучая 

механизм их возникновения, можно еще на ранних стадиях выявлять факторы 

риска, приводящие к нарушениям мозгового кровообращения. Именно этим 

обусловлена необходимость создания информационной системы (ИС) 

позволяющей быстро и качественно определять психологическое состояние 

человека. 

Стремительный рост информационных технологий открывает широкую 

перспективу для решения задач психологической диагностики, являющейся 

основой профилактической работы с различным контингентом людей [2]. 

На сегодняшний день известен ряд ИС, используемых для диагностики 

когнитивных и эмоциональных расстройств. Однако ни одна их низ не 

позволяет оценивать на ранних стадиях когнитивные и эмоциональные 

расстройства и выявлять те факторы, которые приводят к развитию 

цереброваскулярной патологии [3]. Например, система «DX-NT», 

расставляющая акценты на визуальном определении тяжести нервных и 

психологических заболеваний, не позволяет выявлять факторы риска, 

приводящие к развитию патологии; ИС «Прогресс» предназначена для 

регистрации сведений о состоянии пациентов только с болезнью Паркинсона; 

ИС «TESTER», предназначена для определения когнитивных расстройств, но 

не выявляет степень тяжести цереброваскулярной патологии, что сказывается 

на качестве диагностики заболевания и др. 

Целью работы является разработка модуля анализа психических 

особенностей человека для ИС, позволяющей определять наличие когнитивных 
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и эмоциональных расстройств, и выявлять факторы риска, приводящие к 

развитию цереброваскулярной патологии. 

Основная часть. Разработанный модуль позволяет выполнять 

следующие функции: определять на начальной стадии когнитивные и 

эмоциональные расстройства и выявлять информативные признаки, влияющие 

на развитие цереброваскулярной патологии. 

Для реализации этих функций была разработана математическая модель 

определения степени тяжести когнитивных расстройств у больных 

дисциркуляторной энцефалопатией, которая позволяет поставить диагноз на 

качественно новом уровне. Для этого использовался дискриминантный анализ. 

Пациенты, принимавшие участие в исследовании были разделены на три 

группы: с легкой, умеренной степенью когнитивных расстройств и с 

отсутствием данных расстройств. Были проанализированы 40 лабораторных и 

психологических показателей и на основании их анализа были выделены 11 

значимых для классификации показателей: стадия дисциркуляторной 

энцефалопатии, показатели депрессии и тревожности, физическое и 

эмоциональное функционирование, психологическое здоровье, систолическое 

и диастолическое давление, скорость оседания эритроцитов, количество 

эритроцитов и протромбиновый индекс. На основании полученных значений 

построена территориальная карта, указывающая на принадлежность к той или 

иной группе. 

Для определения эмоциональных расстройств применили логистическую 

регрессию, как метод, позволяющий выявить факторы, влияющие на 

возникновение межличностных кризисов. Принимавшие участие в исследовании 

пациенты были разделены на две группы: в первую группу вошли пациенты с 

отсутствием кризиса в отношениях, а во вторую – с кризисом. Было 

проанализировано 89 психологических показателей. Для отбора наиболее 

информативных признаков проводился отбор по принципу пошагового 

включения. В каждом из вариантов уравнения пошаговый алгоритм отбирал 

предикторы с указанием процента верного предсказания – значения и величины 

коэффициента связи. На данном этапе исследования, выделили 7 значимых для 

классификации показателей: тревога, депрессия, психосоциальный показатель, 

приспособление, интро-экстраверсия, доверчивость-подозрительность и 

прямолинейность-дипломатичность, позволяющих определить наличие или 

отсутствие кризиса в межличностных отношениях. 

Разработанный модуль анализа психологических особенностей человека 

использует информацию о пациенте, которая сосредоточена в единой базе 

данных, поддерживаемой СУБД MySQL. Модуль написан на языке Java. 

Вывод. Таким образом, предложенный модуль анализа психологических 

особенностей человека для ИС «KognitiveDE» производит поиск, выборку 

информации из базы данных и расчет характеристик, отражающих состояние 

пациента. 
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Модуль реализует диагностику когнитивных и эмоциональных 

расстройств пациента по оригинальным моделям. Он может найти широкое 

применение как в индивидуализированных клинических, так и в массовых 

психопрофилактических исследованиях, например, для выявления на ранних 

этапах групп риска при эмоциональных и когнитивных нарушениях, что 

позволяет предотвратить развитие сложных цереброваскулярных патологий.  

Использование языка программирования Java для реализации 

программной части делает данный программный продукт системно 

независимым, что значительно расширяет возможности его использования. 
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У вищих навчальних закладах України щороку навчаються іноземні 

студенти, для яких мовна підготовка є важливою складовою професійної 

підготовки. Нині іноземні студенти поглиблюють знання з російської та 

української мов на відповідних кафедрах університету. Такий підхід стимулює 

розвиток професійного інтересу іноземних майбутніх фахівців, сприяє 

формуванню мовленнєвої компетентності   іноземних студентів і викладачів, 

розвиває потребу у самовдосконаленні, саморозвитку, самовихованні, 

самоосвіті.  

Якість мовної підготовки іноземних студентів можна підвищити, якщо 

використовувати засоби інформаційних технологій – пошукувачі, тренажери, 

програми-перекладачі, соціально-орієнтовані технології, електронні корпуси 

текстів. Так, наприклад, комп’ютерні програми-тренажери допомагають 

здійснити багаторазове повторення виконання письмових вправ, а також 

дозволяють здійснити зворотній зв'язок і самоконтроль. Якість мовної 
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підготовки досягається шляхом індивідуальної роботи студентів із програмою-

тренажером, яка не лише виконує функцію середовища для реалізації завдання, 

але й відстежує помилки, вказує способи їх виправлення, контролює 

навчальний процес. При цьому студент може виконувати вправу стільки разів, 

скільки йому потрібно, оскільки тренування може проходити поза межами 

навчальної аудиторії. Як відомо, комп’ютер дуже «терплячий» і витримує 

студента з його різним настроєм і слабкою підготовкою. 

 

УДК: 614.2:004.5 

ПЕРЕДУМОВИ І ПЕРШІ КРОКИ ДО РОЗВИТКА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ  

В УКРАЇНІ 

Роша Л.Г., Цевелев С.Л. 

Одеський національний медичний університет 

Ключові слова: телемедицина; мобільна медицина; реформа. 

Сьогодні телемедицина є перспективним напрямком, який постійно 

розвивається в різних світових регіонах, як розвинутих, так і порівняно 

проблемних в медичному плані. Перші кроки в цьому напрямку були зроблені 

ще в середині минулого століття, коли лікарі університета штата Небраска 

використали двобічний телевізійний зв’язок спочатку для навчання, а потім для 

консультацій лікарів і пацієнтів в віддалених лікарнях. Подальші дослідження 

можливостей телемедицини торкались таких питань, як надання медичної 

допомоги космонавтам, а також мешканцям віддалених регіонів – в таких 

умовах телемедицина є чи не єдиною можливістю допомогти хворим. З іншого 

боку, розвивалися і аспекти телемедицини, пов’язані з лікарською роботою в 

міських умовах, наприклад, передача даних про стан пацієнтів від бригад 

швидкої допомоги до лікарні.  

Телемедицина активно поширюється в США (близько 50 відсотків 

лікарен використовують телемедичні методики), в країнах Європейського 

Союзу (в 2014 р. був реалізований проект «Renewing Health», протягом якого 

вивчались можливості телемедицини полипшити якість життя пацієнтів з 

хронічними захворюваннями, на території Данії, Італії, Швеції, Норвегії, 

Фінляндії, Греції; у дослідженні були зайняті біля 7000 пацієнтів), в Китаї  

(в серпні 2014 р. комісія з питань здоров’я нації та планування родини 

опублікувала «Циркуляр 51» - перший детальний документ, регулюючий 

діяльність послуг, що надаються медичними закладами віддалено, що надає 

деякі базові правила для використання телемедицини в Китаї).  

Також і в Україні вже декілька років робляться кроки до розвитку 

телемедичної системи. Ще в 2000 р. в НДІ травматології і ортопедії ДонНМУ 

було створено перший в Україні відділ інформатики і телемедичини. В 2006 р. 

Одеська обласна рада ухвалила відповідну програму у зв’язку зі значним 

«розтягненням» Одеської області, що створює труднощі для надання 
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термінової консультації традиційними методами. Отже, телемедицина дозволяє 

економіти кошти на використання санавіації чи спеціальної медичної бригади, 

а в деяких випадках може врятувати життя пацієнта.  

На державному рівні впровадження телемедицини регулюється наказом 

МОЗ України від 26.03.2010 № 261 «Про впровадження телемедицини в 

закладах охорони здоров’я».  

В січні 2010 р. мобільний оператор «МТС-Україна» наголосив, що 

завдяки меморандуму про взаєморозуміння між Представництвом ООН в 

Україні, МОЗ України та «МТС» були створені телемедичні центри, де 

компанія почала встановлення інноваційного програмного рішення, і що 

«наступним кроком у реалізації проекту «Мобільна медицина» стане навчання 

персоналу медичних установ і запуск телемедичної мережі в експлуатацію».  

Слід додати, що «mHealth» - мобільна медицина – сьогодні має важливе 

значення як частина телемедичної галузі завдяки великій розповсюдженості 

мобільних приладів в світі і серед громадян України (за даними Київського 

міжнародного інститута соціології на кінець 2013 р., біля 88% населення 

України є користувачами мобільного зв’язку) і значній кількості програм для 

таких приладів, дозволяючих дистанційно оцінювати стан здоров’я пацієнта.  

Нажаль, сьогодні можливість отримання високопрофесійних 

телеконсультацій, наприклад, в галузі патоморфології залишається в Україні 

нереалізованою в клінічній практиці.  

В липні 2015 р. спікер Верховної Раді Володимир Гройсман вислухав 

презентації регіональної телемедицини в Одеській обласній клінічній лікарні. 

За словами першого заступника голови Одеської облради Ігора Смірнова, 

незважаючи на те, що в 2012 р. вся область була з’єднана у телемедичну 

мережу, регіональна система телемедицину працює лише епізодично через 

нестачу уваги з боку влади та нестачу коштів.  

Окрім економічних питань, залишається невирішеною також проблема 

відношення лікарів до віддалених консультацій. Традіційний підход до 

медичної освіти наполягає на необхідності контакту лікаря з пацієнтом, 

неприпустимості «консультацій у телефонній розмові», нагадує про ризки для 

життя і здоров’я пацієнтів і, відповідно, репутації лікаря. В той же час робота 

лікарів деяких спеціальностей не вимагає безпосереднього контакту з 

пацієнтом, достатньо наявності дослідженого матеріала і анамнеза.  

Таким чином, сьогодні в Україні є і потреба, і передумови для розвитку 

телемедичних послуг для населення, в тому числі міжнародні домовленості з 

представництвом ООН; в Одеській, Львовській областях вже декілька років 

тому проведена робота по налаштуванню телемедичних центрів. Проблемами 

залишаються недостатня кількість підготовлених спеціалістів, відсутність 

фінансування і низька інформованість населення; рішення цих проблемних 

питань без проведення масштабної реформи системи охорони здоров’я є вкрай 

малоймовірним. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КЕЙСОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРОВИЗОРАМИ НА БАЗЕ 

РАЗВЕТВЛЕННЫХ КЕЙСОВ В СИСТЕМЕ OPEN LABYRINTH 

Рыжов А.А., Андросов А.И. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, кейс, 

структурный граф кейса. 

Технология проблемно-ориентированного обучения активно 

используется рядом европейских и американских университетов для 

организации обучения студентов медицинских факультетов. Проведенный 

анализ публикаций по вопросу разработки кейсов для реализации данной 

технологии обучения показывает отсутствие формализованной технологии 

создания кейсов для системы фармацевтического образования.  

Цель исследования: разработка технологии создания кейсов для ряда 

фармацевтических учебных дисциплин на основе формирования дерева цели 

построенного для решения профессиональной задачи. 

Традиционно кейсы разрабатываются на основе эмпирического анализа 

профессиональных ситуаций предметной области требующих принятия 

решения провизором в рамках своей компетенции по результатам анализа 

деятельности провизора. Часто такой подход приводит к неточной 

интерпретации предоставляемой информации в кейсе и как следствие к 

ошибкам при принятии решений.  

Нами предложена технология создания структурного графа кейса на 

основе дерева целей для решения профессиональных задач провизоров. 

Технология включает следующие шаги: 

1. Идентификация главной цели.  

Список целей формируется на основе программы обучения и 

ориентирован на компетенции, которые должен получить студент. 

2. Декомпозиция главной цели.  

Декомпозиция, позволяет рассматривать любую цель как сложную, 

состоящую из отдельных взаимосвязанных подцелей. Поскольку достижение 

главной цели является сложной задачей, то производят декомпозицию - 

разложение на несколько более простые цели. Их совокупное выполнение 

приводит к достижению основной цели. 

3. Анализ ложных целей.  

Для создания полноценных кейсов нужно построить дерево целей, 

имеющее не только истинные, но и ложные переходы. Мы предлагаем 

провести анализ наиболее часто встречаемых ошибок студентов при 

выполнении учебных заданий и профессиональной деятельности провизоров в 

сфере использования их знаний.  
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4. Конечный граф для разветвленного кейса. На этом этапе объединяем 

истинные и ложные переходы для получения итогового дерева целей и 

формируем по нему граф (алгоритм) для последующего использования в 

инструментальной среде.  

Алгоритм определяется в зависимости от предметной области, 

существующих методик, правил, нормативно-правовой базой и др. Поэтому 

пути решения поставленной задачи могут выполнятся разными путями обхода 

дерева целей. Например, путь решения может проходить как по уровням, так и 

последовательно сверху вниз. 

Исходя из зависимостей, методик, факторов взаимодействия и путей 

обхода мы можем построить граф, который отражает структуру кейса. 

Используя инструментальную среду для создания виртуальных пациентов  

Open Labyrinth на основе построенного графа разрабатывается кейс для 

фарм.дисциплины.  

После размещения дерева в системе Open Labyrinth, осуществляется 

разметка узлов, отражающих цели профессиональными терминами и 

формирование контекстного материала из учебников, документации и др. 

Предложенная технология содержит ряд последовательных шагов, 

которые способствуют решению поставленных задач. Нами сделана попытка 

формализации процесса разработки ряда типов сложных разветвленных кейсов, 

которые максимально приближают процесс обучения к реальным ситуациям из 

практической профессиональной деятельности провизоров. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кирсанов М. Н. Графы в Maple. М.: Физматлит, 2007 

2. Сайт http://openlabyrinth.ca/ 
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якість освіти. 

Компетентністний підхід викладача характеризується трьома основними 

напрямками, за рахунок яких він може реалізувати свою професійну 

майстерність: педагогічна діяльність (поглиблення наукових знань, створення 

навчально-методичної бази, впровадження інноваційних технологій, 

формування професійно значущих якостей викладача), особистість викладача, 

як людини, яка займається постійною самоосвітою, психолого-педагогічне 

http://openlabyrinth.ca/
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спілкування, яке включає формування принципу зворотного зв’язку, розвиток 

здатностей працювати в колективі тощо. 

Мета роботи. На підставі сформованих педагогічних, особистісних та 

психологічних критеріїв компетентності викладача визначити складові 

підвищення якості компетентністного підходу викладача в сучасній системі 

освіти. 

Сучасна діяльність викладача ВНЗ повинна базуватися на певних 

критеріях компетентності. Проводячи аналіз, нами було визначено, що 

найбільш важливими  педагогічними критеріями компетентності є: 

- рівень сформованості загальнонавчальних вмінь та навичок 

(навчально-інформаційні вміння, навчально-логічні вміння тощо); 

- інноваційна діяльність, яка дозволяє здійснити навчальний процес на 

сучасному рівні (інноваційні технології навчання); 

- стан науково-дослідної роботи та роботи щодо самоосвіти; 

успішність роботи викладача безпосередньо залежить від здатності до 

самоосвіти, метою якої є оволодіння теоретичними відомостями щодо 

різноманітних форм та методів викладання, а застосування елементів науково-

дослідної роботи дає можливість простежити ефективність застосування тих чи 

інших теоретичних знань; 

- освіта викладачів та підвищення кваліфікації, що необхідно для 

збереження якості викладання; 

- здатність до самодіагностики та самоаналізу, що дає можливість 

пошуку нових ідей, здатності до імпровізації, використовуючи новітні 

технології, які відповідають сучасним напрямкам роботи в освіті. 

Серед особистісних критеріїв компетентності викладача особливе місце 

посіли: 

- емоційність (інтенсивність емоцій, їх стійкість, глибина, 

адекватність, впевненість у своїх педагогічних діях); 

- творчий потенціал (сукупність психічних процесів та властивостей 

особистості, які реалізуються в процесі педагогічної творчості); 

- організаторські здатності викладача (організація аудиторної, 

позааудиторної та самостійної роботи студентів та своєї роботи в цілому); 

- наполегливість та дисциплінованість (здатність досягати певної мети 

й доводити прийняті рішення до кінця та свідоме підпорядкування своєї 

поведінки суспільним правилам). 

Серед психологічних критеріїв компетентності викладача можна 

зупинитися на таких: 

- мотивація навчальної та пошукової-дослідницької діяльності 

студентів; 

- свідоме навчання (система правильних, логічних операцій, які 

сприяють засвоєнню знань); 
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- принцип зворотного зв’язку в системі «викладач – студент»; 

- урахування індивідуальних особливостей студентів. 

Висновки. Отже, для підвищення якості компетентністного підходу 

сучасному викладачу необхідно розвивати сукупність компетенцій як 

складових шляхів останнього. Для цього також необхідні знання та вміння 

планування, аналізу, самооцінки власної діяльності викладача, володіння 

прийомами дій у нестандартних ситуаціях, евристичними методами вирішення 

проблемних ситуацій. 
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МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
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Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: телемедицина, дистанційне лікування, наркологія. 

Вступ. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології , особливо 

Інтернет, значно розширили спосіб спілкування та загального обміну між 

людьми. Це стосується й надання послуг медичного характеру, в першу чергу 

коли пацієнт та лікар не  мають можливості безпосереднього контакту. 

Телекомунікаційні системи  актуальні в недостатньо розвинених регіонах або 

при оригінальних лікувальних підходах. 

Метою дослідження є оцінка досвіду впровадження елементів 

телекомунікаційних  систем в лікуванні хворих, що вживали психоактивні 

речовини. 

Основна частина. На доклінічному етапі передбачалося дистанційне 

спілкування зі спеціалістом – наркологом, що мало потребу визначення 

клінічної стадії захворювання, висвітлення бажання лікуватися, присутності 

абстинентного синдрому. Для повноцінного зв`язку  хворого з лікарем 

протягом усього терміну лікування достатньо скайпа  або веб-камери, 

навушників та присутності у кімнаті кого-небудь  з рідних під час сеансів. 

Протипоказанням були будь-які психічні захворювання. До проекту 

включалися тільки ті хворі, що подолали фізичну залежність. Сеанси 

проходили щоденно на протязі місяця, головною була авторська 

психотерапевтична методика з суперстресовим груповим навіюванням. В 

першу чергу з кожним дистанційно проводиться індивідуальна бесіда, потім 

спеціальне навіювання, що формує байдужість, огиду або агресію до 

наркотичної речовини. Далі пацієнт бачить  та чує груповий сеанс, що 

проходить у наркологічному центрі і ніби відчуває свою присутність на ньому. 

Важливо, що всі хворі у групі під час групового сеансу не можуть бути 

впізнаними (на обличчі маска). Після закінчення психотерапевтичного впливу 

у центрі протягом години на інформаційному контакті зостається лікар, що 
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проводив навіювання для передбачення можливих побічних ефектів. Лікування 

кожен день оригінальне і відрізняється за змістом. Можлива підготовка та 

комбінація сеансу індивідуально для кожного хворого. Додатково дистанційно 

проводяться недирективні методики психотерапії з метою виявлення дійсних 

проблем особистості та демонстрації адаптаційних можливостей.   

Проблеми, що виявлялися при проведення проекту - культуральні та 

мовні розбіжності. Серед перешкоджень є правові питання - відсутні на рівні 

держави прописані можливості, обмеження та відповідальність лікарів за 

проведене дистанційне лікування. Зустрічалися й технологічні проблеми, коли 

апаратура давала збій. 

Висновок. В цілому впровадження  тільки телекомунікаційних систем в 

діагностичну та лікувальну роботу не можуть бути найбільш ефективними.  

Однак їх поєднання з традиційною терапевтичною тактикою є важливою 

вимогою сьогодення та у майбутньому. 

 

УДК: 658.012:340.63:614.2 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ БОЛЬНЫМИ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Свальковский А.В., Тюрин М.В., Егоров Д.Б., Санников А.Г. 

Тюменский государственный медицинский университет, Россия 

Ключевые слова: общественно опасные действия, психически больные, 

органическое поражение головного мозга. 

Введение. Ежегодно количество психически больных лиц в популяции 

человека растет [1]. Данный факт может быть объяснен рядом причин, среди 

которых социальные и экономические [2]. Психические расстройства 

привлекают особое внимание из-за риска совершения общественно опасного 

действия (ООД) [3]. Рост количества лиц с психическими расстройствами 

приводит к росту ООД, совершаемых больными [4].  

Согласно данным В.В. Вандыш-Бубко [5] в структуре заболеваний лиц, 

совершивших ООД, основное место занимают лица с органическим 

поражением головного мозга (ОПГМ) – более 45,2 %, тогда как шизофрения 

только 25,8% (По данным судебно-психиатрической экспертизы в ГНЦ ССП 

им. В.П. Сербского в 2008 году). Количество психически больных 

органическим поражением головного мозга неуклонно растет [6].  

Цель исследования. Изучить структуру общественно опасных действий, 

совершенных лицами с органическим поражением головного мозга в   

Тюменской области с 2005 по 2014 годы. 

Материалы и методы. В качестве материала для исследования были 

взяты заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертной 
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комиссии (СПЭК) Тюменской области по форме №100, собранные за 2005 – 

2014 гг. и сгруппированные в годовые базы данных автоматизированной 

информационной системы «Судебно-психиатрическая экспертиза» [7]. 

В исследование были включены заключения СПЭК по уголовным делам 

обвиняемых и подозреваемых подэкспертных. Количество исследуемых актов 

составило: 14172. Общее количество заключений на лиц с органическим 

поражением головного мозга – 10114 (71,4%). 

Результаты и обсуждение. Согласно отраслевой отчетной форме N 38 

"Сведения о работе отделений судебно-психиатрической экспертизы" все 

совершаемые ООД психически больных делятся на четыре группы: 

преступления против собственности, куда входят статьи №№ 158-162 

Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ); против жизни и здоровья: 

убийство, причинение вреда здоровью (статьи №№ 105, 106, 111, 112 УК РФ); 

сексуальные преступления  (статьи №№ 131-135 УК РФ); хулиганство, 

вандализм, угроза убийства, побои (статьи №№ 213, 214, 119, 116 УК РФ) [8]. 

Распределение исследуемых групп ООД по полу и годам представлено в 

таблице № 1.  

Таблица 1 

Распределение групп ООД лиц с ОПГМ по полу 

Группа 

правонарушений 

Против 

собственности 

(ст.158-162 УК 

РФ) 

Против жизни 

и здоровья 

(ст. 105, 106, 

111, 112 УК 

РФ) 

Сексуальные 

преступления 

(ст. 131-135 

УК РФ)  

Хулиганство, 

вандализм, 

угроза 

убийства, 

побои 

(ст. 213, 214, 

116, 119 УК 

РФ) 

Годы м ж все м ж все м ж все м ж все 

2005 331 18 349 57 2 59 21 0 21 30 0 30 

2006 269 11 280 74 6 80 13 0 13 33 3 36 

2007 364 32 396 83 7 90 20 0 20 54 2 56 

2008 339 33 372 92 13 105 23 0 23 40 2 42 

2009 473 28 501 119 6 125 27 0 27 84 6 90 

2010 596 50 646 103 7 110 21 0 21 100 9 109 

2011 563 57 620 69 3 72 22 0 22 74 9 83 

2012 703 71 774 93 21 114 26 0 26 116 17 133 

2013 653 98 751 98 14 112 23 0 23 195 23 218 

2014 664 132 796 77 11 88 24 0 24 168 30 199 

Всего 4955 530 5488 865 90 955 220 0 220 894 101 996 
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Согласно приведенным данным основную массу ООД, совершаемых 

больными ОПГМ, составляют преступления против собственности. 

Значительно меньше совершают преступления по остальным группам ООД. 

Практически в  равной степени пациенты с ОПГМ совершают ООД «Против 

личности», а так же «Хулиганские и др». Меньше всего преступлений 

исследуемой группой пациентов совершается по группе ООД «Сексуальные». 

Необходимо отметить, что основную массу преступлений совершают лица 

мужского пола (более 90% ежегодно). Данные таблицы наглядно 

демонстрируют полное отсутствие сексуальных преступлений, совершаемых 

лицами женского пола.  

Необходимо также отметить, что ежегодно количество ООД растет. Так, 

за 10-летний исследуемый период практически по каждой группе количество 

ООД выросло вдвое, однако относительные цифры остаются более менее 

стабильными.  

Для понимания вида правонарушений группы ООД «Против 

собственности» в исследованиях были произведены наблюдения данной 

группы по статьям (Таблица № 2). 

Таблица 2 

Распределение ООД по статьям группы «Против собственности» и полу 

Статья 

УК РФ 

158 ст. УК РФ 

(Кража) 

159 ст. УК РФ 

(мошенничество) 

160 ст. УК 

РФ 
(Присвоение 

или 

растрата) 

161 ст. УК РФ 

(грабеж) 

162 ст.  
УК РФ 

(разбой) 

Годы м ж все м ж все м ж все м ж все м ж все 

2005 285 17 302 4 0 4 0 0 0 30 1 31 12 0 12 

2006 229 9 238 3 1 4 0 0 0 26 1 27 11 0 11 

2007 296 27 323 6 0 6 2 0 2 43 5 48 17 0 17 

2008 279 30 309 11 0 11 0 0 0 41 3 44 8 0 8 

2009 386 23 409 11 0 11 0 0 0 57 5 62 19 0 19 

2010 478 42 520 14 3 17 0 0 0 96 5 
10

1 
8 0 8 

2011 478 54 532 6 1 7 4 0 4 68 2 70 7 0 7 

2012 598 66 664 13 2 15 1 0 1 87 2 89 5 1 6 

2013 570 83 653 19 11 30 2 0 2 60 4 64 4 0 4 

2014 561 118 679 22 6 28 2 0 2 76 7 83 3 1 4 

Всего 4160 469 4629 109 24 
13

3 
11 0 11 584 35 619 94 2 96 

 

Из таблицы видно, что основная масса ООД совершается по ст.158 – 

Кража чужого имущества. Интересен тот факт, что по количеству ООД за все 

года после 158 статьи следуют преступления по 161 и 162 статьям УК РФ – 
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грабеж и разбой. Следовательно, больные ОПГМ чаще всего совершают 

преступления, связанные с хищением чужого имущества.  

Выводы. Таким образом, исследовав структуру ООД, совершаемых 

лицами с ОПГМ можно сделать следующие выводы, что данная когорта 

пациентов, в основном, совершает преступления «Против собственности», 

меньше всего преступления группы «Сексуальных» и практически в равной 

степени преступления «Против личности» и «Хулиганские и другие». 

Отмечено, что основную массу ООД (более 90% ежегодно) совершают лица 

мужского пола.  
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Вступ. Застосування соціальних мереж в якості засобу освіти має ряд 

переваг для користувачів інформаційного середовища медичного ВНЗ: 

зрозумілий інтерфейс, зручні засоби спілкування, можливість участі у 

спільнотах з різних навчальних і наукових інтересів; мультимедійність 

комунікативного простору, можливість персонально-орієнтованого навчання; 

суміщення індивідуальної та групової форм навчальної роботи; якісна 

підтримка мобільних технологій та пристроїв. 

Основна частина. Практичне використання соціальних мереж в 

навчальному процесі ТДМУ розпочалося в 2013 р. при впровадженні хмарного 

сервісу Google Apps for Education. Аналіз статистики використання соціальних 

мереж адміністрацією та науковими підрозділами ТДМУ протягом 2014-2015 

рр. показує такі основні напрямки діяльності [1]: 

- ознайомлення аудиторії користувачів з подіями, які відбуваються в 

університеті: організаційно-адміністративного, навчально-наукового, 

мистецько-культурного характеру (Facebook та Google + ); 

- офіційні інформація щодо результатів проведення наукових 

конференцій, з’їздів, семінарів, тренінгів (Facebook та YouTube). 

Окремі недоліки використання сторінок ТДМУ в соціальних мережах: 

- опубліковано невелику кількість навчального контенту, найслабше 

використовуються засоби сервісу YouTube; 

- слабо ілюструються результати науково-дослідної роботи 

професорсько-викладацького складу університету; 

Для подолання вказаних недоліків запропоновано формування в 

соціальних мережах інформаційних представництв (сторінок) окремих кафедр 

(підрозділів) медичного ВНЗ. Таким чином підвищиться як кількість так і його 

якість контенту, що репрезентує ВНЗ. Розроблено підхід до формування 

сторінок окремих кафедр (підрозділів) медичного ВНЗ з елементами 

автоматизації розміщення матеріалів. Даний підхід було застосовано при 

створенні взаємопов’язаних сторінок кафедри медичної інформатики ТДМУ в 

найбільш популярних соціальних мережах. Результатом є ефективне 

інформаційне представлення кафедри, що забезпечує: 
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- виконання студентами окремих елементів практичних робіт з 

дисциплін "Медична інформатика" та "Інформаційні технології у фармації". 

- інформування студентів та колег щодо заходів, які плануються до 

проведення на кафедрі; 

- формування додаткового каналу для комунікації з студентами; 

- представлення результатів наукової роботи кафедри для широкого 

кола зацікавлених осіб; 

- висвітлення окремих аспектів наукової діяльності викладачів 

кафедри; 

- популяризація останніх досягнень в галузі медичної інформатики та 

інформаційних технологій у фармації. 

Висновки. Представлено методику використання можливостей 

соціальних мереж в Тернопільському державному медичному університеті ім. 

І.Я.Горбачевського та наведено статистику їх застосування. Запропоновано 

підхід до формування інформаційного представництва підрозділу медичного 

ВНЗ в соціальних мережах на основі досвіду кафедри медичної інформатики 

ТДМУ. Висвітлено питання автоматизації задач щодо розміщення публікацій у 

соціальних мережах. Проаналізовано ефективність вказаного підходу. 
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В рамках програми Темпус в Запорізькому державному медичному 

університеті впроваджена система проблемно-орієнтованого навчання (PBL). Її 

мета - сприяння модернізації системи вищої освіти в країнах-партнерах 

Європейського Союзу (ЄС) через активізацію співпраці між вищими 

навчальними закладами держав-членів ЄС і країн-партнерів.  

Метою співробітників кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб (ПВХ) 

є підвищення ефективності навчання студентів при вивченні кейсів із 

застосуванням віртуальних пацієнтів. 

На кафедрі ПВХ в осінньому семестрі 2014-2015 навчального року 

прочитані лекції та проведені практичні заняття з двох кейсів (віртуальний 
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пацієнт Р. на гострий інфаркт міокарда і пацієнт М. на гастроезофагальну 

рефлюксну хворобу, яка трансформувалася в рак стравоходу). Лекції 

подавалися в доступній формі починаючи з анатомо-фізіологічних даних 

вивчаємої системи, основ патофізіології та клінічних проявів захворювань, 

методів обстеження, діагностики і принципів лікування хворого за проблемою 

кейса. Практичні заняття проводилися після лекцій і роботи з тьютором. На 

занятті увага приділялася практичним аспектам даних кейсів. Усвідомлення і 

розуміння реальних життєвих ситуацій сприяє повноцінному засвоєнню 

матеріалу кейса студентами. 

Отже, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на підвищення 

мотивації студентів до навчання та сприяє удосконаленню якості медичної 

освіти на даному етапі реформування медицини. 
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Вища медична освіта повинна давати майбутньому лікарю як 

теоретичну, так і, практичну підготовку. Об’єктивне обстеження хворого є 

найбільш вагомим для засвоєння тактики подальшої курації хворого. 

Студенти досить добре засвоюють теоретичні основи різних методів 

безпосереднього дослідження хворого (огляд, пальпацію, перкусію, 

аускультацію), однак мають 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 серця на кафедрі пропедевтики внутрішніх 

хвороб в навчальному процесі використовуються Інтернет-ресурси та сайти з 

аускультації серця. Зручність використання програми «Аускульнація серця в 

mp3» на сайті www.medknigi.blogspot.com, дає можливість спочатку 

прослухати аудіофайли з нормальними серцевими тонами, їх змінами при 

різноманітних патологічних станах, органічні шуми у хворих з вадами серця, 

функціональні шуми в основних аускультативних точках.  

Отже, 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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Вступ. Актуальною є проблема вдосконалення методичних 

особливостей викладання внутрішньої медицини студентам іноземцям в 

українських вузах в контексті євроінтеграції освітніх послуг. Для поліпшення 

якості підготовки фахівців необхідно застосувати сучасні активні методи 

навчання, що забезпечують творчу активність студентів, спрямовані на 

формування і розвиток клінічного мислення, здібностей до освоєння нових 

навичок професійної діяльності. 

Мета дослідження. Обґрунтувати доцільність використання нових 

технологій навчання в рамках вдосконалення медичної освіти. 

Основна частина. Навчання іноземних студентів у медичному вищому 

навчальному закладі має свої особливості. Однією з найбільших перешкод, яка 

виникає при роботі зі студентами-іноземцями, є недостатнє їх володіння 

російською та українською мовами, що необхідно при роботі з пацієнтами в 

стаціонарі.  

Щоб відповідати цілям, поставленим в даний час перед освітньою 

системою, представляється необхідним інтенсифікувати освітній процес 

шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання, створення 

психологічно комфортного середовища, що забезпечує свободу слухачів у 

виборі освітніх форм і методів. Інтерактивними або діалоговими називають 

групу освітніх технологій, в яких соціальні взаємодії розглядаються як 

найважливіший освітній ресурс, що дозволяє інтенсифікувати процес навчання, 

тобто значно підвищити його розвиваючий потенціал, поглибити і розширити 

зміст освіти. 

На кафедрі внутрішніх хвороб 1 Запорізького державного медичного 

університету проводиться накопичення ситуаційних завдань по всіх розділах 

терапії (кейсів), які використовуються не тільки для проміжного і підсумкового 

контролю, а й для самоконтролю знань студентів. Як матеріал 

використовуються історії хвороби. В архіві проводиться відбір історій з 

типовим варіантом перебігу захворювання, з різними варіантами ускладнень 

(таку роботу можуть виконувати студенти в якості самостійної роботи). 

Ксерокопії цих історій поповнюють кафедральну базу даних і 

використовуються як дидактичний матеріал на заняттях. До кожної історії 

розробляються завдання або питання. Робота над завданнями здійснюється як в 

групі, так і індивідуально, але обмежується за часом, по закінченні якого 
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студенти повинні надати попередній діагноз і план ведення пацієнта. Кейси 

підкріплюються різними описами, аналізами, об'єктивними даними, 

додатковими питаннями, що виникають в процесі практичної лікарської 

діяльності і спонукають студентів до проведення диференціального діагнозу, 

уточнення додаткових методів дослідження і постановці клінічного діагнозу. 

Кейси показують, як на практиці застосовуються теоретичні знання. 

Обговоривши і деталізувавши кейс, студенти фактично отримують на руки 

готове рішення, яке можна застосувати при аналогічних ситуаціях. При роботі з 

кейсом у студентів формуються компоненти ключових компетенцій: 

толерантність, вміння вирішувати проблеми, спілкуватися, застосовувати 

предметні знання на практиці, вміння вести переговори, приймати на себе 

відповідальність, рефлексивні вміння. Якщо у клінічному відділенні в даний 

момент відсутні пацієнти з патологією, що необхідна для розгляду на 

практичному занятті, або студент пропустив заняття, доцільно для відробки 

звертатись до методу кейсів. 

Висновок. Використання сучасних інтерактивних технологій у 

навчальному процесі вищого навчального закладу створює нові можливості для 

інтенсифікації навчального процесу, реалізації принципів індивідуалізації і 

диференціації навчання, позитивно впливає на розвиток пізнавальної, творчої 

активності студентів, формує умови переходу від навчання до самоосвіти. 
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Введение. На современном этапе темп, информационные потоки, 

научно-практическая интеграция привели к тому, что медицинское образование 

из мно-голетнего процесса превращается в пожизненный. Поэтому, будущий 

врач дол-жен уметь самостоятельно приобретать нове научные сведения, 

повышая свій профессиональный урівень, в соответствии с развитием 

современных технологий и инноваций в медицине.Поэтому актуальным 

становится применение активних форм обучения 

Цель работы: усовершенствование обучения при изучении гистологии, 

ци-тологии и эмбриологии на основе методов ПОО. 

Основная часть. Изучение материала в процессе ПОО обычно проходит 

в виде занятий в аудитории, в небольших по численности группах студентов, 

чаще в форме дискуссии, направляемой преподавателем. При этом его роль  

может сводиться к роли експерта по обсуждаемой проблеме, руководителя по 

пользова-нию информационными источниками и консультанта в выполнении 
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групового задания. В ПОО роль преподавателя состоит в поощрении активного 

обсуждения проблемы, обеспечении взаимодополняющей работы студентов, 

обеспечении во-зможности получения соответствующей информации, 

поддержании «русла» ве-дения обсуждения. Такая форма общения позволяет 

успешнее обсуждать все воп-росы, постигать их суть и, что еще важнее, 

оставляет болем глубокий след в па-мяти, нежели амбициозное «озвучивание» 

авторитарного мнения преподавателя. 

Альтернативная методология ПОО подразумевает максимально 

возможное вовлечение учащихся в процесс анали за реальной ситуации. 

Дискуссии и семи-нары, совместная с преподавателем исследовательская 

работа способствует акти-вному вовлечению студентов в процесс 

осмысленного, мотивированного, созна-тельного обучения. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи разви-вает чувство ответственности, 

делает студентов инициативными, заинтересован-ными в процессе обучения. 

Они чаще ображаються к источникам информации, чем обучающиеся по 

традиционной программе.  

Студенты считают проблемное обучение болем интересным, 

познаватель-ным. стимулирующим и увлекательным образовательным 

методом. Рейтинг заня-тий, уровень посещаемости и процент положительных 

оценок при ПОО выше, чем при традиционном обучении. Методология ПОО 

развивает также навыки межличностных отнощений, взаимодействия и 

совместной работы в микросоциу-ме. Таким образом, эти студенты учаться 

сотрудничать в процессе обучения и отмечают, что ПОО обеспечивает более 

дружественный и благоприятный  учеб-ный климат. 

Заключение. Таким образом, будущие врачи, прошедшие курс ПОО на 

те-оретических и клинических кафедрах, как практики будут котироваться 

выше благодаря более соверщенным практическим навикам, способности 

самостоя-тельно принимать решения и устанавливать соціально-

эмоциональный контакт с пациентами. 
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Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: медична освіта, проблемно-орієнтоване навчання, 

когнітивні навички. 

Вперше навчальний план, що базується на засадах проблемно-

орієнтованого навчання, з’явився в університеті МакМастера (Канада) у 1969 

році. Протягом наступних 20 років ця методика стрімко розповсюджувалась і 

до 1989 року була впроваджена більше, ніж у 60 вищих медичних навчальних 

закладах світу, що значним чином вплинуло на розвиток навчального процесу 

медичних шкіл, які впровадили проблемно-орієнтоване навчання (ПОН). 
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Найбільш важливими відмінностями між традиційним навчальним планом та 

таким, що базується на засадах ПОН, є спрямованість на студента, як 

центральну особистість у навчальному процесі, робота в малих групах та 

активне навчання з використанням кейсів, або проблемних завдань, в якості 

основних елементів, та відводить значну кількість часу для самостійного 

навчання студентів 

За більш, ніж 40 років використання технології ПОН у медичній освіті, 

було опубліковано значну кількість досліджень на цю тему, зокрема кілька 

спроб систематичного огляду результатів роботи медичних шкіл, навчальні 

плани яких базуються на засадах ПОН. Розглянуті нами роботи дозволили 

дійти висновку, що вплив ПОН на знання, що їх отримують студенти, може 

бути як негативним, так і позитивним, залежно від того, розглядаємо ми 

накопичення знань, чи прикладне використання цих знань. 

З іншого боку, раннє занурення у клінічне середовище та інтеграція 

клінічного досвіду з досвідом, здобутим під час класного навчання, що 

притаманне проблемно-орієнтованому навчальному плану, може бути одним із 

факторів, який дозволить випускникам мати кращі навички соціального та 

когнітивного характеру. Цей аспект ПОН потрібно підтримувати та надалі 

розвивати. 

 

УДК: 378.147.016:616.8 

ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДИК ВИВЧЕННЯ НЕВРОЛОГІЇ З 

МЕТОДИКАМИ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

Сікорська М.В., Візір І.В. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, неврологія, метод 

ситуаційного навчання. 

Вирішуючи проблему підвищення якості підготовки лікарів на кафедрі 

нервових хвороб на практичних заняттях використовуються не тільки 

традиційні методи: інформаційні лекції, тестова перевірка знань студентів на 

практичних заняттях, а і активні технології навчання. Такі сучасні методи 

проблемного навчання, як метод аналізу конкретних діагностичних ситуацій, 

метод дискусій та ділові ігри. Використання кейс-метода передбачає високий 

рівень базових знань, тому частіше використовується при розгляді курсу часної 

неврології. 

Мета дослідження – вдосконалення методик викладання при вивченні 

клінічної дисципліни неврології на основі методів проблемного навчання. 

При розгляді теми «Гострі порушення мозкового кровообігу» 

використовується метод ситуаційного навчання. Студенти поділяються на 

групи по 2-3 чоловіка. Кожна підгрупа отримує ситуаційну задачу, в якій 

описується пацієнт з клінікою важкого захворювання. Задача містить скарги 

пацієнта, динаміку стану від перших ознак захворювання до моменту бесіди з 

лікарем, даних об’єктивного неврологічного обстеження. Перед групами 
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ставиться мета – виставити попередній діагноз, визначити невідкладні стани, 

провести диференціальну діагностику з використанням методів, 

запропонованих студентами та визначити тактику лікаря. 

Роль викладача – направляти бесіду чи дискусію студентів за допомогою 

проблемних питань, контролювати час роботи. Викладач завершує дискусію, 

узагальнює, пояснює, нагадує теоретичні аспекти, робить посилання на літературу. 

Поєднання методик традиційних форм та проблемно-орієнтованого 

навчання формує навики самонавчання, самоконтролю, підвищує рівень 

свідомого відношення до придбання професійних знань, вмінь майбутнього 

лікаря. 

УДК: 378.4.091.33:004.032.6:616.9-053.2 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ  

«ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ» 

Сміян О.І., Бинда Т.П. 

Сумський державний університет 

Ключові слова: комп’ютерні технології, навчальний процес, 

діагностика, дитячі інфекційні хвороби. 

Останніми роками у процес навчання майбутніх лікарів  широко 

впроваджуються  мультимедійні технології. 

Мета дослідження. Визначити місце застосування мультимедійних 

презентацій у викладанні дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби». 

Основна частина. На кафедрі педіатрії післядипломної освіти при 

викладанні дисципліни «Дитячі інфекції» розроблені і впродовж останніх 7 

років успішно використовуються в навчальному процесі тематичні 

мультимедійні презентації в основі яких лежить використання програми Power 

Point. Судячи з відгуків студентів та викладачів, введення в практику лекційних 

презентацій цілком себе виправдало. Інформація по зоровому каналу 

сприймається швидше і повніше, ніж по слуховому. Мультимедійна 

презентація дозволяє максимально використовувати ілюстративний матеріал, 

знайомлячи студентів з логічно структурованим основним змістом навчальної 

теми, усуває дефіцит традиційних джерел демонстраційного навчального 

матеріалу. Така наочність підвищує інтерес до навчального змісту лекції, 

сприяє більш глибокій мотивації для його вивчення.  

Таким чином, мультимедійна лекція, на відміну від традиційної, 

представляє широкі можливості демонстрації слухачам інформації різного 

типу, як текстової так і аудіо-візуальної, дозволяє досягнути принципово нової 

високої дидактичної якості навчання. Застосування мультимедійних 

презентацій при читанні лекцій забезпечує зростання якості сприйняття, 

підвищення комплаєнтності слухачів до представленої інформації, збільшує 

рівень емоціональної і професійної зацікавленості, що є однією з 

найважливіших задач в удосконаленні освітнього процесу. 
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УДК: 378.4.018.43:378.124:61 

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО  

НАВЧАННЯ У МЕДИЦИНІ 

Сміян О.І., Горбась В.А., Січненко П.І., Бинда Т.П. 

Сумський державний університет 

Ключові слова: дистанційне навчання, викладач, студенти. 

Дистанційне навчання (ДН) студентів медичного інституту – не тільки 

важлива складова навчального процесу, але й набуття вмінь до самостійності. 

Це також дає змогу оволодіти додатковою професійною інформацією, вміння 

працювати з літературою, розв’язування практичних, тестових завдань. Це 

розширює світогляд майбутнього лікаря, формує клінічне самостійне 

мислення, необхідні для подальшого удосконалення знань. Саме в процесі ДН 

найефективніше реалізується одне з головних завдань вищої школи – навчити 

студентів самостійно вчитися, адже освіта – це перш за все підготовка до 

постійного навчання протягом всього життя, а тим більше медицина, де завжди 

необхідно вдосконалювати свої знання з фармакотерапії, сучасних підходів до 

діагностики та лікування певної патології.  

Метою роботи було планування й організації ДН студентів-медиків для 

постійного керування викладачем процесу самоосвіти, а також оцінювання 

результатів дистанційної роботи на практичному занятті. 

Необхідною умовою організації ДН є забезпечення високої мотивації 

навчання, зацікавленості студентів у засвоєнні матеріалу. Тому при складанні 

тематичного плану ДН викладач повинен враховувати специфіку медичного 

інституту. Теми необхідно планувати так, щоб вони були професійно 

орієнтовані на клінічне мислення, дифдіагностику патології з урахуванням 

особливостей пацієнта, а також були цікавими. У цьому процесі важливо 

постійно підтримувати мотивацію до навчання та його вдосконалення. 

Викладач повинен розподілити об’єм роботи згідно навчального плану, вказати 

строки виконання, терміни і форми перевірки результатів.  

Отже, планування і організація ДН дає можливість виробити у студентів 

відповідальність до роботи, самостійність, вміння самостійно мислити, 

діагностувати, приймати рішення, що є вкрай необхідне для майбутньої професії. 

 

УДК: 378.4.018.43.046-021.68:614.252-053.2 

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ НА КАФЕДРІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛІСТА ПЕДІАТРА 

Сміян О.І., Романюк О.К., Мозгова Ю.А. 

Сумський державний університет 

Ключові слова: лікар-інтерн, самостійна робота, контроль, дистанційне 

навчання. 
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Одна з важливих цілей викладача післядипломної освіти – формування 

взаємовідносин між викладачем та лікарями-інтернами на високому 

професійному рівні. Важливо стати не тільки   консультантом, колегою, але й 

віднайти варіанти самоосвіти, що здатні суттєво підвищити самооцінку 

молодих лікарів.  

До функцій самостійної роботи належать: розвиваюча, інформаційно-

навчальна, орієнтаційна і стимулююча, виховна, дослідна. Корисною 

самостійна робота може бути лише тоді, коли лікарі-педіатри активні у різних 

аспектах: організації своєї підготовки, пошуку необхідної інформації, участі у 

науково-дослідній роботі, в конкурсах, конференціях. Роль викладача полягає в 

правильному орієнтуванні, консультуванні та стимулювання їх прагнення до 

самовдосконалення. До методів контролю самостійної роботи інтернів, які 

використовуються на кафедрі післядипломної освіти, слід виділити такі: 

– аналіз джерел інформації, що використовуються інтерном в процесі 

навчання з використанням інтернет - ресурсу; 

– перевірка результатів навчання (тестування, контрольні роботи)  

on-line; 

– перевірка матеріалів, які лікар-інтерн надає в on-line режимі (бесіди, 

виступи, аналіз історій хвороб, схем лікування тощо).  

Таким чином, підготовка випускників до самостійної діяльності, може 

буди досягнуто шляхом правильної організації роботи інтернів-педіатрів, яка 

не тільки допомагає активізувати пізнавальну діяльність та сприяє самоосвіті, 

але й забезпечує повноцінне засвоєння програмного матеріалу. 

 

УДК: 37.02:378.046-021.68:615.1 

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО 

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО НАВЧАННЯ 

Смойловська Г.П., Хортецька Т.В., Мазулін О.В. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: педагогічні підходи, післядипломна фармацевтична 

освіта. 

Останнім часом все частіше некомпетентність практичних працівників 

призводить до появи професійних і соціальних проблем. Тому дуже важливо 

створити освітню післядипломну систему, яка зможе забезпечити знаннями, 

вміннями, навичками і якостями, які б відповідали сучасним умовам.  

Теоретичні аспекти покращення якості фармацевтичної освіти активно 

розвивається, але недостатньо розроблені питання розкриття особистісних і 

професійних потенцій курсантів в ході навчання на курсах професійної 

підготовки. З іншого боку, педагогічні основи навчання дорослої людини, що є 

сформованим спеціалістом, викликає окремі труднощі. Тому однією з 

актуальних проблем є виявлення шляхів удосконалення підвищення 

кваліфікації працівників практичної фармації та особисто-орієнтована 

взаємодія суб’єктів навчальної діяльності. 
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Метою дослідження було обговорення педагогічних технологій при 

підготовці та проведенні курсів підвищення кваліфікації провізорів. 

Організація професійного фармацевтичного навчання включає у собі 

наступні етапи:  

• вивчення освітніх потреб фахівців практичної фармації, з врахуванням 

сучасних тенденцій розвитку світової фармацевтичної науки; 

• психологічна діагностика спеціаліста фармації, що включає комплекс 

таких важливих для навчання психологічних властивостей як здатність до 

сприйняття нового матеріалу, мотивація проходження курсів підвищення 

кваліфікації, особливості особистості та ін. 

• планування навчального процесу. При цьому слід ураховувати, що 

навчальний процес у ВНЗ будується відповідно до вимог державних 

нормативно-правових документів (Положення про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах). Планування й організація навчального 

процесу здійснюється на основі типового навчального плану та програми, до 

яких вносять зміни, що пов’язані з сучасними потребами фахівців.  

• створення умов реалізації процесу навчання. На етапі створення умов 

реалізації процесу навчання особливу увагу слід приділити підготовці 

навчальних та навчально-методичних матеріалів, які враховують особливості 

навчання дорослої людини. Важливою особливістю є інформатизація сучасного 

суспільства, яка тягне за собою кардинальні зміни в усіх сферах життя, 

навчання та професійної діяльності людей. 

• оцінка процесу та результатів навчання та їх корекція. У процесі 

навчання важливу роль відіграє зворотній зв'язок, який дозволяє спостерігати 

за ходом навчання, труднощами в оволодінні знаннями, що особливо важливо 

для дорослих людей, які раніш не стикалися з певними педагогічними 

прийомами, розвитку умінь і навичок, пізнавальних та інших здібностей, 

якостей особистості в цілому. Канал зворотного зв'язку дозволяє діагностувати 

освітній процес, оцінювати результати, коригувати свої дії, будувати наступний 

етап навчання на основі досягнутого на попередніх заняттях, диференціювати 

методи та завдання з урахуванням індивідуального сприйняття навчаємих.  

Ефективними формами навчання для курсантів курсів підвищення 

кваліфікації частіше є групові дискусії, експерименти, практичні завдання. Їм 

краще надавати навчальні матеріали, що містять велику кількість таблиць, 

схем, графіків, малюнків. Але деякі особистості інтровертного когнітивного 

стилю поведінки не сприяють таке подання матеріалу та для них доцільніше 

використовувати текстову інформацію з обов’язкових наданням друкованих 

навчальних матеріалів з подальшим самостійним виконанням індивідуальних 

творчих завдань. Тому, для оптимізації навчання на курсах підвищення 

кваліфікації необхідно постійно змінювати форми освітнього співробітництва з 

залученням новітніх педагогічних технологій навчання. 
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УДК: 61(07С2):616.-036.22+614.2(С2) 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ – ПІДГРУНТЯ 

ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО 

ЗДОРОВ’Я 

Степанський Д.О., Дараган Г.М., Романенко Т.А.* 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,  

*Харківський національний медичний університет 

Ключові слова: епідеміологія, епідеміологічний метод, викладання, 

громадське здоров’я. 

Вступ. На сучасному етапі Україна, відповідно до Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським союзом (ЄС), Європейським Співтовариством з 

атомної енергії та їхніми державами-членами, взяла зобов’язання поступово 

наближу-вати своє законодавство та практику до принципів та вимог ЄС, 

зокрема у сфері громадського здоров'я. Основним завданням для України є 

забезпечення відпові-дної підготовки фахівців, які зможуть здійснювати 

основні функції громадського здоров’я відповідно до вимог міжнародних 

стандартів. 

Мета дослідження: Визначити першочергові кроки щодо 

удосконалення в цих умовах сьогодення викладання епідеміології у вищих 

навчальних закладах. 

Основна частина. Важливим напрямом розбудови сучасної системи 

охо-рони здоров’я України є формування якісно нової системи громадського 

здо-ров’я, що базується на десяти основних функціях. До однієї з них належить 

епі-деміологічний нагляд та оцінка стану здоров’я і благополуччя населення, 

профілактика хвороб. Це передбачає раннє виявлення порушень, зміцнення 

здоров’я, забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, харчових 

продуктів та інше. Частина цих завдань звучить майже як відгомін 

висловлювання видатного вченого, хірурга М.І. Пірогова, який більше 100 

років тому сказав: «Я вірю в гігієну. Майбутнє належить медицині 

попереджувальній».  

Підготовка кадрів з громадського здоров’я передбачає оволодіння 

знаннями, вміннями і навичками з біомедичних наук, біостатистики, екології 

людини, політики й управління охороною здоров’я, біоекономіки, медичної 

соціології, психології. Поряд з цими напрямами епідеміологія визнається як 

базова дисцип-ліна, що володіє епідеміологічним методом дослідження, на 

якому ґрунтується доказова медицина. Епідеміологія у світі визнається як 

універсальна наука медицини і громадського здоров’я, що оперує 

універсальним епідеміологічним методом задля здійснення досліджень на 

популяційному рівні. Починаючи з другої половини 20-го сторіччя світова 

наукова спільнота розглядає епідеміологію як науку, що вивчає причини, 

умови та механізми формування захворюваності населення за різними 

епідеміологічними ознаками (розповсюдженість за територіями, у часі, серед 

різних груп населення, тощо). У зв’язку з цим, враховуючи інтеграцію 
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української системи освіти до міжнародних стандартів, епідеміологію як базову 

дисципліну громадського здоров’я, доцільно переорієнтувати з виключно 

інфекційної епідеміології (як вона викладається в Україні зараз) на 

епідеміологію в тому числі неінфекційних захворювань.  

В Україні сьогодні гостро стоїть проблема підготовки та перепідготовки 

медичних працівників щодо більш глибшого оволодіння епідеміологічним 

мето-дом дослідження з метою виконання функцій громадського здоров’я. Це 

потребує, у першу чергу, збільшення кількості навчальних годин на циклі 

«епідеміологія». Для якісного сучасного викладання епідеміології необхідно 

здійснити комп’ютерне оснащення аудиторій, що забезпечить можливість 

використання сучасних інформаційних методик, в тому числі зі статистичної 

обробки масиву отриманих даних (наприклад, комп’ютерна програма SPSS). 

Враховуючи, що кожне наукове дослідження є науково-інформаційним 

процесом, що розпочинається з використання наукової інформації, потрібно 

навчати студентів сучасним засобам її отримання і збереження за допомогою 

комп’ютерних баз наукових джерел (наприклад, PubMed, Medline, 

ResearchGate, Academia тощо), та програм управління бібліографічною 

інформацією (наприклад, програма EndNote).  

Важливе значення для ефективної педагогічної діяльності з питань 

проведення епідеміологічних досліджень відіграє підготовка викладачів вищих 

начальних закладів, яка реалізується у рамках проекту з технічної допомоги у 

сфері МіО (моніторингу і оцінки) та ефективного використання даних 

(МЕТІДА) за фінансування Центрів контролю та профілактики захворювань 

(СDC), що виконується Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний 

Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні». Завдяки цій можливості у Навчальній програмі 

прийняли участь 5 викладачів Дніпропетровської медичної академії з різних 

кафедр. 

Висновок. Сучасна система підготовки фахівців з громадського здоров’я 

повинна передбачати удосконалену підготовку з епідеміології з урахуванням 

міжнародних стандартів та профілактичної стратегії подальшого розвитку 

охорони здоров’я в країні. 
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Функціональний стан (ФС) людини - це узагальнена характеристика, з 

точки зору ефективності виконуваної діяльності і задіяних в її реалізації систем 

за критеріями надійності та внутрішньої ціни діяльності. 



172 

Для врахування впливу ергатичних комп’ютерних систем, які являють 

собою технічну і комунікаційну базу дистанційної форми навчання, на 

функціональний стан студентів, запропоновано метод, що дозволяє визначати 

комплексний ФС людей та його зміни в процесі їх перебування в 

комп'ютерному середовищі. Встановлення взаємозв'язку між вхідними і 

результуючими значеннями ФС і величиною навчального навантаження в 

комп'ютерному ергатичному середовищі дозволяє сформулювати рекомендації 

для людей-учасників навчальних систем «людина-комп'ютер» про правила 

роботи в них.  

В якості контрольованого параметра зміни ФС був обґрунтовано 

обраний метод контролю електрошкірних характеристик мікрозон. В результаті 

роботи в ергатичному комп'ютерному середовищі електрошкірні 

характеристики контрольованих мікрозон змінилися; вони мають високу 

ступінь узгодженості зі змінами параметрів стану серцево-судинної системи 

людини і підсумковими відсотками успішності, отриманими студентами за 

заняття.  

Розроблено підхід до обробки результатів вимірювань електрошкірних 

характеристик, побудований на відомих статистичних правилах і відкритому 

автором «Явищі стабільності середніх значень» (а.с.№56902 від 28.08.2014).  

Для створення діапазону припустимих значень контрольованих параметрів слід 

накопичувати результати вимірювань, які становитимуть собою статистично 

однорідний масив, у кількості, достатньої для проведення статистичних 

розрахунків. Цей масив необхідно постійно поповнювати, заново обчислюючи 

його статистичні параметри.  

Як і у будь-якому іншому методі функціональної діагностики, такі 

масиви даних повинні створюватись окремо для різних вікових та гендерних 

груп обстежуваних, тобто середнє значення для кожної окремої мікрозони в 

кожній віковій або гендерній групі може бути іншим.   

При цьому немає підстав вважати, що в нормі всі середні значення 

досліджуваних мікрозон повинні співпадати або мати лише невеликі 

відхилення від загального середнього значення, розрахованого для всіх вимірів 

разом, в кожній окремій віковій або гендерній групі.   

Оскільки розроблений підхід до збору, накопичення та використання 

даних відповідає вимогам їх коректної статистичної обробки, діагностичний 

висновок, отриманий в такий спосіб, є цілком статистично достовірним. 

Моніторинг електрошкірних характеристик мікрозон дозволяє 

встановити критичні зміни функціонального стану людини, після яких може 

початися погіршення «робочих можливостей» людини. Такі порогові значення 

можуть вважатися сигналом до зміни виду діяльності людини в ергатичній 

системі або переходом до відпочинку, з метою зберегти працездатність і 

досягти необхідної сучасному студентові якості навчання. 

 



173 

УДК: 378:331 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДИСТАНЦИОННЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

КУРСОВ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ В ЗГМУ 

Строгонова Т.В., Данилевич Е.Н., Ермак И.Р. 

Запорожский медицинский государственный университет 

Ключевые слова: структура затрат, дистанционные курсы. 

Подготовительные курсы для абитуриентов существуют в ЗГМУ на 

протяжении 20 лет и являются важным этапом подготовки студентов. С 2012 

года в ЗГМУ работают дистанционные подготовительные курсы [1], которые 

являются, прежде всего, социальным проектом, позволяющим обеспечить 

равный доступ к высшему медицинскому образованию разных слоев населения 

независимо от проживания и социального статуса [2]. Возрастание тарифов на 

электроэнергию и коммунальные платежи, рост цен на основные средства, 

сокращение бюджетного финансирования образования приводят к 

неизбежному повышению себестоимости и цены, предлагаемых ВУЗами 

платных услуг. 

Задача работы – проанализировать структуру затрат на организацию 

традиционных и дистанционных подготовительных курсов для абитуриентов в 

ЗГМУ с целью планирования снижения себестоимости услуг в условиях 

повышения цен. 

Себестоимость образовательных услуг представляет собой стоимостную 

оценку используемых в процессе создания услуги природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других 

затрат на ее производство и реализацию. Элементы стоимости затрат 

определены в ряде нормативных актов, которыми руководствуются 

государственные и коммунальные ВУЗы при расчете цен на услуги [3]. 

Для анализа себестоимости затраты на подготовительные курсы были 

сгруппированы по 3 элементам: затраты и начисления на оплату труда, прямые 

и капитальные затраты. Результаты приведены на рис.1. 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Анализ структуры затрат на дистанционные и традиционные 

курсы 
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Из данных, представленных на рис.1 видно, что несмотря на то, что 

основная доля затрат на организацию как дистанционных (61%) так и 

традиционных курсов (93%) приходится на оплату труда, структура затрат 

курсов различается значимо. На дистанционных курсах наблюдалось снижение 

возмещения затрат «живого» труда ППС примерно на треть (рис.1). В то же 

время возросла доля АУП, необходимого для координации работы 

подразделений. На традиционных курсах, большая часть затрат на оплату труда 

приходится на вспомогательный персонал, который необходим для 

эффективной эксплуатации зданий и сооружений (рис.2). 

 
 

Рис.2. Структура затрат на оплату труда. 

 

Если рассматривать себестоимость услуги как сумму стоимости ее 

создания и реализации, то в случае дистанционных курсов затраты на ее 

реализацию берет на себя ВУЗ, что требует увеличения капитальных затрат 

(закупка компьютеров и сетевого оборудования, лицензионных программ, 

организация быстрых цифровых каналов связи). Так, капитальные затраты для 

дистанционных курсов составили 9%, против 0,3% на традиционных курсах. 

Как видно на диаграмме рис.2, доля непосредственных затрат возросла с 

7% на традиционных курсах до 30% − на дистанционных. Основными 

непосредственными затратами на традиционных курсах являются расходы на 

оплату коммунальных услуг и энергоносителей, что очевидно в период 

возрастания коммунальных тарифов. На дистанционных, в силу особенностей 

предоставления этих услуг, превалируют затраты на рекламу (рис.2). 



175 

 
Рис.2. Структура непосредственных затрат на организацию 

дистанционных и традиционных курсов 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что использование 

дистанционных технологий может позволить изменить структуру затрат на 

организацию обучения и в определенных случаях уменьшить себестоимость 

услуг.  
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У зв'язку з ринковим характером, сьогодні фармацевтичній галузі 

необхідні фахівці, які здатні в умовах жорсткої внутрішньої і зовнішньої 

конкуренції забезпечити розвиток фармації, бути затребуваними і 

конкурентоспроможними на ринку праці фахівців світового рівня. Однак, для 
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забезпечення зазначеного рівня освіти потрібні нові методи навчання та 

організації навчального процесу. 

Мета: запровадження підходу проблемно-орієнтованого навчання у 

процесі вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації».  

Стійкість і життєздатність професійних знань, умінь і навичок, вибір 

траєкторії професійного розвитку залежать від здатності навчатися. Цю 

здатність необхідно цілком розвивати і підтримувати на постійно високому 

рівні за допомогою інноваційних освітніх технологій, нових підходів до 

навчання і викладання, одним з яких є проблемно-орієнтоване навчання (ПОН), 

або Problem Based Learning (PBL). 

ПОН – це ідеологія, педагогічна стратегія, особливий стиль осягнення 

знань, при якому можливим стає повноцінне оволодіння проблемою з 

глибоким, активним, стійким контекстуалізованним освоєнням матеріалу 

реальних життєвих ситуацій при максимальному використанні доказово-

обгрунтованих світових інформаційних ресурсів. Воно дозволяє формувати і 

закріплювати навички отримання знань, форми досягнення консенсусу, 

здатность орієнтуватися в інформаційних полях, орієнтуватися в 

мультидисциплінарних ситуаціях. Вивчення матеріалу в процесі ПОН 

призводить до того, що студенти беруть на себе велику відповідальність за 

власне навчання. При цьому роль викладача може зводитися до ролі експерта з 

обговорюваної проблеми, керівника по користуванню інформаційними 

джерелами і консультанта у виконанні групового завдання. 

На кафедрі управління та економіки фармації, медичного та 

фармацевтичного правознавства Запорізького державного медичного 

університету запроваджено основні принципи ПОН. При вивчені дисципліни 

«Менеджмент та маркетинг у фармації» згідно Типовій програмі, передбачено 

виконання курсової роботи під час проходження виробничої практики зі 

вказаної дисципліни. 

Виконання курсової роботи згіно методиці ПОН відбувається в декілька 

етапів: отримання теми курсової роботи та консультація викладача про 

можливі проблеми; формування гіпотез (актуальність та мета курсової роботи); 

формування об’єктів та методів досліджень; безпосереднє виконання курсової 

роботи студентом. 

ПОН потребує спеціального методичного забезпечення: складання 

кейсів та написання сценарію, що надають детальні методичні вказівки до 

кожної теми курсової роботи. ПОН-кейси мають дві версії – для студентів та 

викладачів.  

У версії для викладачів надано повне описання ситуації (існуюча 

проблема, нова інформація, яку студентам необхідно зібрати самостійно, 

обґрунтування актуальності обраної теми та /або мети). Також, надаються 

визначення дефініцій, пояснення деяких визначень, необхідні формули або 

коефіцієнти для розрахунків у ході виконання курсової роботи. Таким чином, 
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викладач знає, що студент повинен взяти за мету та який алгоритм її 

досягнення.  

Версія для студентів має вигляд «конспекту» вище вказаних методичних 

рекомендацій з більшим акцентом на самостійність у виборі альтернатив 

досягнення мети. Самостійний пошук вирішення поставленого завдання 

розвиває почуття відповідальності, робить студентів ініціативними, 

зацікавленими в процесі навчання. Для роботи вони самі повинні самостійно 

вибирати різні джерела інформації, у тому числі і ті, з якими вони будуть 

працювати в подальшому: журнальні публікації, матеріали Інтернет, 

підручники, матеріали дискусій та ін. 

Однак, наряду з позитивними складовими ПОН є і деякі труднощі. 

Однією з найбільших перешкод при впровадженні проблемно-

орієнтованого навчання є підготовка викладача-наставника. Викладачі, як і усі 

люди, не завжди позитивно реагують на зміни, так як це передбачає додаткову 

працю і відповідальність. Роль наставника для багатьох викладачів незвична, 

вони ламають своє традиційне уявлення про власне місце в освітньому процесі 

і міняють звичне положення справ. Тому, викладачі кафедри в рамках 

підвищення педагогічної кваліфікації пройшли тематичне вдосконалення з 

елементами психології та конфліктології.  

Висновок. Проблемне навчання сприяє кращому осмисленню, 

засвоєнню і грамотному застосуванню навчального матеріалу в порівнянні з 

аналогічними параметрами при традиційному навчанні. Прогнозовані наслідки 

розвитку реальної ситуації не тільки надають процесу навчання глибину і 

усвідомлювану ясність, але й сприяють практичній реалізації знань і умінь, 

отриманих у навчальній аудиторії. В цілому студенти краще уявляють, як 

використовувати у своїй роботі набуті навички та отриману освітню 

інформацію. 

Крім того, подібний підхід розвиває навички міжособистісних відносин, 

взаємодії та спільної роботи в мікросоціумі (колективі аптечного закладу) під 

час виробничої практики.. Студенти краще аналізують нетипові виробничі 

ситуації і набувають навички колегіального рішення робочих проблем. 

 

УДК: 615.12:658.310:005.73 

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Толочко В.М., Артюх Т.О., Зарічкова М.В., Музика Т.Ф. 

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації  

Національного фармацевтичного університету України 
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проекти, фармацевтична освіта. 

Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я 

України на 2011 – 2020 роки, яка передбачена Наказом Міністерства охорони 
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здоров’я України від 13.09.2010 за № 769 (у редакції наказу МОЗ України від 

27.03.2013 № 242) (далі Концепція розвитку), визначає перспективні напрямки 

й пріоритети розвитку фармацевтичної галузі України, які спрямовані на 

вирішення ряду сучасних нагальних проблем вітчизняної фармації, зокрема й 

складнощів євроінтеграційних процесів.  

За цих умов, трансформація та удосконалення галузі потребує наукового 

обґрунтування шляхом надання більшої уваги діяльності наукових профільних 

установ для проведення вкрай важливих досліджень. Проте здійснення цього 

неможливо уявити без відповідних ефективних та якісних фармацевтичних 

кадрів з урахуванням спеціальностей, які мають право працювати у 

фармацевтичному секторі з урахуванням європейського досвіду, процеси 

формування системи підготовки яких також постали за пріоритетні напрямки 

та програмні завдання у процесі реформування фармацевтичного сектору для 

забезпечення усіх потреб. 

Серед базових напрямків фармацевтичної освіти, що інтеграційно-

спрямовані на Європейський союз, є розширення академічної мобільності як 

студентів, викладачів так й іншого персоналу, а також запровадження системи 

забезпечення якості освіти та навчання протягом усього життя із збереженням 

системи післядипломної освіти. 

Проте, на цьому етапі реалізації реформування фармацевтичного сектору 

галузі охорони здоров’я України на 2011 – 2020 роки і виникає найбільше 

перепон, які зазначені у Концепції розвитку. Так, серед найвпливовіших 

факторів, які суттєво здійснюють вплив на здійснення фармацевтичної 

діяльності у галузі, є, зокрема, обмежений обсяг державного фінансування 

системи охорони здоров’я. Тому пошук альтернативних шляхів фінансування 

розвитку науки та освіти у фармацевтичній галузі через впровадження 

багатоканального фінансування фармацевтичної науки за рахунок бюджетних і 

позабюджетних коштів на сьогоднішній день є пріоритетними завданнями для 

України. Це і постало за мету нашого дослідження.  

Об’єктами дослідження стали сучасні вітчизняні та закордонні 

літературні джерела та інформація, отримана з достовірних сайтів Інтернет-

мережі. Дослідження було здійснено з використанням сучасних кабінетних 

методів: історичного, системного та порівняльного аналізу, методу групувань.  

В результаті досліджень європейського та вітчизняного освітнього 

простору у галузі охорони здоров’я, у тому числі і фармації,  встановлено, що   

програми та агенції Європейського Союзу (ЄС) є популярними фінансовими 

інструментами, які направлені розвиток міжнародної співпраці між державами 

в межах пріоритетів політик ЄС через реалізацію довготермінових 

міжнародних проектів. Одним із обов’язків Європейського Парламенту та Ради 

ЄС є створення та затвердження таких програм з подальшим фінансуванням. 

Міжнародні проекти, що фінансуються з фонді ЄС, в сфері фармацевтичної 

освіти можуть включати в себе реалізацію різноманітних програм. Зокрема, це і 

організація виїздів студентів та наукових працівників в рамках академічної та 
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наукової мобільності, створення нових начальних програм та вдосконалення 

методів навчання, проведення спільних наукових досліджень, обмін досвідом 

та практиками між університетами, організація міжнародних конференцій та 

семінарів тощо. Програми ЄС мають свою тривалість та створюються з певною 

періодичністю у 7 років, що передбачає відповідне планування фінансових 

коштів та витрат на реалізацію проектів з відрахувань платників податків ЄС. 

Проте, основними програмами в сфері науки та фармацевтичної освіти, які 

передбачені на 2014-2020 бюджетний період, є Erasmus + та Horyzont 2020. 

Додатковими програмами в сфері науки та освіти на 2014-2020 бюджетний 

період є  СOSME, 3rd HEALTH PROGRAMM та CONSUMER PROGRAMM, які 

також можуть бути використані науковцями та спеціалістами фармації для 

вирішення проблем у сфері розвитку фармацевтичної галузі.  

Одна з найпопулярніших програм Erasmus + замінила собою наступні 

програми декілька попередніх, а саме «Навчання протягом життя» (програма 

Lifelong Learning Programme), «Молодь в дії», Erasmus Mundus, Tempus, Alfa та 

Edulink. Саме тому, написання проектів та отримання грантів на їх реалізацію 

за цією програмою може бути одним зі шляхів вирішення питання 

фінансування розвитку фармацевтичної науки та освіти України. Тим більш, це  

сприятиме прискоренню вітчизняних процесів євроінтеграції та наближенню 

стандартів освіти до європейських норм. Оскільки різноманітність напрямків 

програми Erasmus + дозволяє українським фармацевтичним фахівцям та 

спеціалістам  приймати участь у наступних акціях:  

1. Освітня мобільність (KA1), 

2. Співпраця задля іновацій та обмін добрими практиками  (KA2), 

3. Підтримка реформ освітньої політики (KA3).  

Крім того, слід зауважити, що терміни навчання і стажування можуть 

тривати від 3 місяців до 1 року кожен. В сумі загальна тривалість отримання 

стипендії та діяльності за проектом не має перевищувати 2 років.  

За кількістю учасників мобільності програма Erasmus + теж має 

грандіозні масштаби. Вона складає 5 мільйонів осіб, які мають можливості 

використати загальний бюджет у 14,8 мілярдів євро (в тому числі 1,8 мілярдів € 

на міжнародну співпрацю). З загальної кількості людей на мобільність 

студентів (Вища освіта) припадає 2,2 мільйони; на мобільність працівників –  

1 мільон викладачів, вчителів, тренерів та адміністративних працівників тощо; 

на слухачів, що отримують професійну освіту - 735 000 чоловік, на волонтаріат 

та різноманітні молодіжні обміни - 540 000 молодих людей.  

Таким чином, за результатами дослідження було встановлено, що для 

України відкривається безліч можливостей та перспектив розвитку 

фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України з моменту 

підписання угоди про асоційовану участь України в програмі ЄС  

"Горизонт 2020" та "Еразмус +", яка підтримує мобільність студентів, 

академічне співробітництво та молодіжні обміни у сфері фармацевтичної 

освіті. 
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Томарєва Н.О. 
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Однією з основних переваг сучасних дистанційних курсів є їхня 

інтерактивність. Кожен учасник має постійний зв'язок як з викладачем 

(тьютором), так і зі своїми колегами. Таку можливість надає використання 

форумів, чатів, а також спілкування під час проведення вебінарів, скайп-

конференцій тощо. 

Дистанційний курс «Латинська мова» для студентів спеціальності 

«Фармація» на базі сайту дистанційних технологій навчання Національного 

Фармацевтичного Університету (сайт www.pharmel.kharkiv.edu, доступ до 

курсу - http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=140) було 

розроблено на кафедрі українознавства та латинської мови протягом 2012-2013 

років. У 2014 році курс було апробовано при його проходженні групою 

студентів з республіки Польща. У 2015 році проведено ліцензування курсу, 

роботу з ним розпочинають дві групи студентів заочно-дистанційної форми 

навчання. Проходження дистанційного курсу передбачає засвоєння 

необхідного навчального матеріалу, виконання поточних завдань та підготовку 

до написання підсумкового модульного контролю на кафедрі під час очної 

сесії. 

Форум (від лат. Forum – форум, центральна площа міста, центр 

суспільного та ділового житя) –  це зосередження в одному місці думок, 

висловлювань, диспутів. Інтернет-форум – це спосіб організації спілкування 

відвідувачів інтернет-сайту, які можуть обговорювати певне питання, читати та 

відповідати на повідомлення інших учасників. Інтернет-форум також 

називають дошкою оголошень, дискусійною групою, інформаційним табло чи 

веб-форумом. Інтернет-форум відрізняється від чату, адже тут учасникам не 

треба заходити до системи та дописувати одночасно, це можна зробити у 

зручний для себе момент. Для інтернет-форумів характерною є зосередженість 

на певній темі. 

Загальною рисою для дистанційних курсів НФаУ є використання трьох 

основних форумів: форуму новин курсу, форуму запитань до викладача 

(тьютора) та форуму взаємодопомоги студентів. Такий універсальний підхід 

для всіх курсів є зручним для студентів, дозволяє легко орієнтуватись та 

спілкуватись між собою при опануванні різних дисциплін. Викладач може 

відкривати окремі теми (гілки форуму) для кожної групи студентів і, таким 

чином, структурує та полегшує для себе роботу з цими групами.  
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Форум новин курсу – місце для розміщення оголошень, графіків 

навчання, публікації поточних рейтингів учасників, загальних вказівок та 

заохочень (не забуваємо, що для спілкування з окремим студентом є також 

приватні повідомлення, куди можна надіслати, наприклад, виправлений варіант 

виконаного завдання з індивідуальними коментарями).  

Форум запитань до викладача – ресурс для активізації зворотнього 

зв’язку. Тут же учасники можуть залишати пропозиції щодо розвитку курсу та 

інформацію про виявлені недоліки (що особливо актуально для новостворених 

курсів). 

Форум взаємодопомоги учасників – важливий елемент для створення 

дружньої атмосфери при вивченні курсу. Тут можуть бути рекомендації, 

корисні посилання, підказки щодо роботи зі словниками тощо. Утім, необхідна 

постійна увага викладача (тьютора) до цього ресурсу, адже учасники не мають 

викладати готові відповіді до завдань, нівелюючи цим мету і завдання курсу. 

Крім загальних форумів курс з латинської мови передбачає також 

можливості для спілкування з окремих тем дисципліни. Так, нами передбачено 

форуми «Знайомство», «Рецептура», «Номенклатура лікарських засобів», 

«Ботаніка» та «Греко-латинські запозичення в українській мові». Такі ресурси 

відкривають можливості виконання учасниками творчих завдань. Це можуть 

бути роздуми, реферативні повідомлення, фото та малюнки, аудіофайли.  

Для ефективного використання можливостей форумів у дистанційному 

навчанні викладач сам має бути постійно активним у них: вчасно переглядати 

відкриті теми, відповідати на повідомлення, коментувати, виставляти додаткові 

бали за особливо вдалі вислови. Робота у форумах має бути обов’язково 

передбачена у навчальному графіку з виділенням окремої кількості балів для 

кожного із завдань. Творча активність, спілкування з іншими учасниками та 

викладачем підвищуватиме мотивацію та інтерес до дисципліни, а отже 

покращить підсумковий результат навчання. 

 

УДК: 37.091.33.016:616.98-053.2]-057.875-054.6 (477) 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ПІДГОТОВЦІ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВПО ДИСЦИПЛІНІ 

«ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ»В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Усачова О.В., Конакова О.В., Пахольчук Т.М., Сіліна Є.А., Дралова О.А. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: іноземні студенти, медіоосвітні технології, дитячі 

інфекційні хвороби. 

Вступ. З кожним роком кількість студентів міжнародного факультету, 

що отримують вищу медичну освіту на Україні, стає дедалі більше. Отже 

проблема якісного навчання іноземних студентів набуває все більшої 
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актуальності і потребує значної реорганізації навчального процесу на кафедрах, 

що займаються підготовкою англомовних студентів. 

Мета дослідження. Проаналізувати особливості використання 

медіоосвітніх технологій для підготовки англомовних студентів з дисципліни 

«Дитячі інфекційні хвороби». 

Основна частина. Зважаючи на велику роль інфекційних хвороб у 

структурі захворюваності і високу летальність при цих станах серед дітей, 

значне погіршення епідеміологічної ситуації у світі, виникнення нових 

інфекцій, збільшення міграції населення, викладання дитячих інфекційних 

хвороб у системі вищої медичної освіти є невід‘ємною частиною підготовки 

іноземних студентів на медичному факультеті.  

Однією з проблем при кредитно-модульній системі навчання стало 

зменшення кількості годин, що виділяється на вивчення дитячих інфекційних 

хвороб. Це спонукало до зміни тактики їх проведення, зокрема – орієнтацію на 

інформаційно-комунікаційні технології у навчання.  

Впровадження мультимедійних і комп‘ютерних засобів в навчальний 

процес надає викладачеві змогу створити багатий ілюстративний та довідковий 

матеріал, поданий у різноманітних формах, таких, як текст, графіка, анімація, 

аудіовізуальна форма інформації. 

Застосування мультимедійних засобів і технологій дозволяє побудувати 

таку схему навчання, в якій доречне поєднання звичайних і комп‘ютерних 

форм організації навчального процесу, створює нову якість викладання і 

засвоєння систем знань. 

Безумовно, студенти, які зацікавлені в отримані якісної освіти, 

використовують сучасні технічні засоби при самостійній підготовці 

(комп’ютерні технології, Інтернет, візуальні та дистанційні форми отримання 

інформації). Але ряд іноземних студентів не мають навичок для самостійного 

навчання, поповнення, систематизації та перетворювання знань. Подібна 

ситуація потребує активних та рішучих дій. Саме викладачі вищої школи 

повинні цілеспрямовано проводити роботу зі студентами по формуванню 

навичок працювати з літературою, а також широко використовувати 

статистичні матеріали, наукову медичну інформацію, періодичні видання, 

сучасні електронні, мультимедійні засоби, глобальні та локальні мережі 

навчання. 

Інша важлива проблема і студентів і викладачів – відбір необхідної 

інформації у мережі. Часто у студентів немає чіткого розуміння ступеню 

важливості інформації та можливостей її застосування, отже відбір необхідної 

інформації в мережах та оцінки її якості здебільше стає обов‘язковим 

предметом навчання в рамках дитячих інфекційних хвороб. 

Висновки. Такий підхід до організації навчального процесу з 

використанням новітніх форм навчання сприяє професійній зацікавленості 

англомовних студентів, що у майбутньому буде спонукати їх до подальшого 

самовдосконалення як лікаря. 
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УДК: 004.9.615.12 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Федосеева А.А., Пенкин Ю.М. 

Национальный фармацевтический университет 

Ключевые слова: программное обеспечение, оценка качества 

программного обеспечения, безопасность программного обеспечения, 

технологический процесс производства, лекарственный препарат, 

автоматизированная система. 

Введение. В настоящее время ведущие фармацевтические 

производители, как в мире, так и в нашей стране, используют современное 

автоматизированное оборудование при технологическом процессе 

производства лекарственных препаратов (ТПП ЛП). ТПП ЛП представляет 

собой последовательность технологических стадий и операций, проводимых в 

строго определенной последовательности, с обязательной постстадийной 

проверкой качества продукции. ПО, используемое в оборудовании для ТПП 

ЛП, поставляется непосредственными производителями и, к сожалению, не 

всегда отвечает международным стандартам качества по оценке качества и 

безопасности ПО [1,2]. Поэтому возникает необходимость в системе оценки 

ПО, используемого в автоматизированном оборудовании на фармацевтических 

предприятиях. 

Целью данной работы является разработка автоматизированной 

системы оценки качества и безопасности программного ПО ТПП ЛП на основе 

Case ориентированного подхода и экспертной оценки. 

Основная часть. Разработанная автоматизированная система включает 

такие возможности: 

- формирование системы требований к анализируемому ПО на 

основании профилирования международных стандартов и нормативных 

документов по безопасности и качеству ПО и фармацевтического производства 

(рис.1); 

 



184 

 
 

Рис.1. Фрагмент перечня требований к ПО ТПП ЛП автоматизированной 

системы оценки качества и безопасности 

 

- проведение экспертной оценки требований к ПО ТПП ЛП и, на 

основании результатов экспертного оценивания, формирование весовых 

коэффициентов (оценки) для каждого требования, представленного в профиле; 

- представление требований к ПО технологического процесса 

производства лекарственных препаратов в виде иерархической модели (рис.2); 

- вычисление интегрального показателя качества и безопасности, на 

основании которого ЛПР может принимать решение об использовании 

автоматизированного промышленного оборудования в фармацевтическом 

произвосдтве, ПО которого исследовалось; 

- визуализация полученных исследовательских результатов; 

- разграничение прав пользователей автоматизированной системы. 

В рамках разрабатываемой автоматизированной системы оценки 

качества и безопасности ПО ТПП ЛП предусмотрены также: 

- разработка системы метрических оценок для оценки используемого 

ПО; 

- вывод результатов метрической оценки в виде радиально-метрических 

диаграмм, позволяющих в процентом соотношении отобразить значения 

метрик и в удобной и наглядной форме определить проблемные места в ПО для 

фармацевтических предприятий. 

Разработанная автоматизированная система имеет web-интерфейс, что 

не требует установки дополнительного ПО на ПК. 
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Рис.2. Фрагмент опции «Исследование» - иерархическая модель 

требований к ПО автоматизированной системы оценки качества и безопасности 

ТПП ЛП 

 

Выводы. Автоматизированная система оценки качества и безопасности 

ПО ТПП ЛП позволяет провести комплексную оценку ПО на основании Case-

ориентированного подхода с привлечением экспертов, оценить качество и 

безопасность используемого ПО и выявить его проблемные места. 
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Вступ. Електронне навчання широко застосовується в різних формах 

навчання та в проблемно-орієнтованому навчанні (PBL – Problem Based 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc.htm
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Learning ). Проблемно-орієнтоване навчання переважає в медичній освіті. В 

даній роботі буде розглянуто такий його різновид як електронне проблемно-

орієнтоване навчання (ePBL).  

Мета дослідження: впровадження електронного навчання в медичну 

освіту. 

Проблемно-орієнтоване e-навчання. В даний час електронне навчання 

широко використовується в різних формах навчання на основі випадку або 

проблемно-орієнтованого навчання (PBL - Problem Based Learning). Оскільки 

PBL переважає в медичній освіті, в даній роботі PBL буде розглядатися в 

основному як в змішаному, так і в чисто електронному варіанті. Навіть якщо ви 

не застосовуєте проблемні методи навчання, ви, можливо, знайдете ідеї, які 

зможете використовувати у своїй роботі. 

З метою цього треба згадати, що PL орієнтоване на учня і ґрунтується на 

теорії конструктивізму. Воно передбачає групову роботу студентів з реальною 

проблемою або випадком захворювання (зазвичай викладеним на папері), в 

якому їм необхідно виділити ключові теми і питання, вивчити їх і потім 

відзвітувати про результати перед групою. 

Проблемно-орієнтоване навчання в аудиторії. Онлайн-середу можна 

використовувати для того, щоб реалістично представити студентам випадки 

лікування пацієнтів при аудиторному навчанні. Незважаючи на те, що 

викладені на папері випадки виконують дуже важливу роль, в них немає 

обмежень, які допомагають уникнути неправильного розуміння випадку. Часто 

вони дуже типізовані і написані книжною мовою. Тим не менш, в таких 

випадках ключові слова слугують підказками до їх вирішення. Є також 

різновид даного способу навчання, що включає відеозапис пацієнта (реального 

або змодельованого), історію хвороби, опитування і огляд. Студенти повинні 

проаналізувати інформацію, так само як зробили б це в реальній ситуації. 

Навіть якщо клінічний випадок докладно викладений на папері, за 

допомогою онлайн-середовища можна розширити можливості процесу PBL в 

аудиторії. В онлайн-середовищі може міститися копія клінічного випадку, а також 

будь-які додаткові матеріали - документи, статті, записи лекцій і презентації 

Power Point. При  подальшому викладенні випадку можна вибірково надавати 

студентам додаткові матеріали. Зверніть увагу, що при додаванні матеріалів у 

ділянку, де описується випадок, можуть виникати проблеми, якщо студенти вже 

отримали доступ до роботи з випадком. Щоб уникнути цього, потрібно відразу 

вказувати на нові матеріали, коли вони публікуються (Masters, 2007). 

Координування онлайн-середовища для підтримки PBL також викликає 

ряд труднощів. Наприклад, під множинним авторством може матися на увазі 

те, що автори можуть вільно переписувати матеріали один одного. Вирішити 

цю проблему можна створивши головне сховище, куди будуть надходити всі 

матеріали від викладачів. Інший спосіб вирішення - призначити викладача або 

відповідального для кожного випадку і зробити його відповідальним за 

обслуговування матеріалів. Наявність головного сховища має кілька переваг: 
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збереження послідовності, вивчення уроків, які переходять з одного розділу в 

інші, і те, що відсутність обслуговуючого персоналу не порушує потік 

інформації, так як з нею можуть працювати й інші фахівці.  Однак є й деякі 

недоліки - ненавчені цим навичкам викладачі та загальні витрати на створення 

та обслуговування центрального сховища. В якості альтернативи можна 

призначити одного з викладачів (або помічників) для координування ресурсів. 

Перевага цього підходу полягає в тому, що при його застосуванні немає 

необхідності в центральному сховищі. З іншого боку, він означає суттєве 

додаткове навантаження, яке може призвести до неузгодженого використання 

матеріалів, що стосуються клінічного випадку, і непередбачуваного ухилення 

від обов'язків, а це, у свою чергу, - до затримок у розміщенні матеріалу.  

Крім загальнодоступних форумів для обговорень важливо, щоб кожна 

група PBL мала власний форум. Цією дошкою повинно користуватися тільки 

обмежене число студентів і фасилітатор (фасилітатор - людина, що займається 

організацією та веденням групових форм роботи з метою підвищення їх 

ефективності). Завдання фасилітатора - стежити за регламентом і сприяти 

комфортній атмосфері, згуртуванню групи та плідному обговоренню кожної 

групи. Навіть обслуговуючий персонал і відповідальні за скликання не повинні 

мати до неї доступ, якщо у них немає дозволу від групи. Враховуючи те, що 

методика PBL побудована на теорії конструктивізму, існує велика ймовірність 

того, що студентам може бути необхідне надання закритих груп для навчання 

або закритих галузей системи. 

Електронне проблемно-орієнтоване навчання (ePBL). ePBL включає 

як використання проблемно-орієнтованого навчання виключно в онлайн-

середовищі, так і дистанційне або розподілене проблемно-орієнтоване 

навчання (dPBL - distance, distributed PBL) (Wheeler, 2006), або у випадку, коли 

в традиційне проблемно-орієнтоване навчання включає період відсутності 

постійного контакту між студентами та викладачами (Rhodes, 1999).  

Одна з методик еPBL дуже нагадує стандартне PBL - після створення 

випадку він поширюється по електронній пошті або передається у віртуальну 

навчальну середу або в систему, спеціально призначену для ePBL (Wheeler, 

2005; Wheeler, 2006). Студенти спілкуються один з одним через чат-форуми, 

дошки оголошень, електронну пошту або віртуальні класні дошки. Питання 

фасилітатору можуть бути представлені у вигляді сукупності сеансів зв'язку 

чату та / або на форумах. Фасилітатор може виступати в традиційній ролі (про 

онлайн-фасилітатора див. нижче) або грати роль одного з головних героїв у 

розглянутому клінічному випадку. Інший вид ePBL пропонує студентам 

працювати індивідуально, отримуючи клінічний випадок і працюючи тільки з 

комп'ютером. Вони відповідають на питання і поступово отримують більше 

інформації по мірі їх просування у вивченні клінічного випадку. Так як 

взаємодія студентів один з одним і з фасилітатором має велике значення, цей 

сценарій навчання найкраще використовувати у якості допоміжної діяльності. 
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Незалежно від застосовуваного методу, фасилітатор в ePBL повинен 

бути високо кваліфікований і мати досвід роботи з чат-форумами, а також 

визнавати те, що форуми можуть бути простими в управлінні, але 

представляють складнощі по частині організації синхронного взаємодії (Orrill, 

2002). Незважаючи на те що є приклади успішного застосування ePBL на 

основі клінічних випадків (McConnell, 2002; Ronteltap, Eurelings, 2002), ця ідея 

поки ще нова і не підходить для новачків або людей, що побоюються 

застосовувати нововведення, поки вони не стануть розповсюджені. Ряд різних 

підходів і можливостей ePBL див. у роботах Savin-Baden і Wilkie (2007). 

Так як PBL засноване на теорії конструктивізму, електронне навчання 

можна використовувати для того, щоб допомогти студенту вивчити клінічний 

випадок і розширити можливості навчання з використанням клінічних 

випадків. Викладачам і фасилітаторам необхідно визначити ступінь інтеграції 

та різницю між змішаним і виключно електронним навчанням. 

Практика, симуляції, віртуальні пацієнти та симулятори. Хоча 

головним компонентом сучасної медичної освіти залишається накопичування 

знань, все більше уваги приділяється застосуванню когнітивних навичок і 

знань на практиці. Тому необхідно, щоб проекти, спрямовані на ефективне 

медичне e-навчання, віддзеркалювали динамічний характер і тонкощі реальної 

практики, а також надавали ефективні можливості для навчання. Ці принципи 

описані Шоном в його концепції практики як "умов, створених для виконання 

завдання з вивчення практичних дій. У контексті, наближеному до реальної 

практики, студенти вчаться -, працюючи над проектами. Це стимулює і 

полегшує практичну діяльність" (Schon, 1987). Що стосується e-навчання такі 

практичні прийоми реалізуються у вигляді симуляторів та ігрових або 

віртуальних світів (Aldrich, 2005; Quinn, 2005). Більше того, все більше 

зміцнюється думка, що "успіх складних відеоігор наочно демонструє, що ігри 

можуть прививати навички мислення вищого порядку, такі як стратегічне 

мислення, інтерпретаційний аналіз, рішення проблем, розробка і виконання 

плану та адаптація до швидкої зміни обставин" (Federation of American 

Scientists, 2005). 

Однак важливо розрізняти застосування відеоігор в чистому вигляді і 

застосування принципів навчання з використанням ігор (Begg і співавт., 2005). 

Головне, що треба зрозуміти - для створення ефективних освітніх матеріалів не 

обов'язково використовувати дорогі і потенційно відволікаючі увагу образні 

аспекти відеоігор заради користі від їх освітньої цінності. Замість цього 

розумніше використовувати ігрові фактори (такі, як передісторія у вигляді 

розповіді і забезпечення зворотного зв'язку, індивідуальні особливості і 

діяльність користувача, наслідки дії і можливість вивчати і застосовувати різні 

тактики і стратегії стосовно однієї ситуації), що може допомогти в створенні 

всеохоплюючих, цікавих і продуктивних навчальних середовищ. 

Віртуальні пацієнти - це ключова модель інформаційно-ігрового 

навчання в медичній освіті (Ellaway, 2007), яка приймає безліч різних форм, 
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наприклад, штучні пацієнти (зазвичай комп'ютерне моделювання людської 

фізіології - див. http: //en.wikipedia. Org / wiki / Virtual_Physiological_Human), 

справжні пацієнти, відтворені на основі їх даних (електронні історії хвороби, 

EHR), фізичні симулятори (моделі і манекени), симульовані пацієнти (актори і 

розігрування ролей) і електронні клінічні випадки і сценарії. Остання форма 

грає найважливішу роль для e-навчання в медицині, будучи інтерактивної 

комп'ютерної імітацією реальних клінічних сценаріїв, створюваної в цілях 

медичної підготовки, освіти чи оцінювання (Ellaway, Candler і співавт., 2006) 

(див. Попередній розділ про електронний проблемному навчанні) . 

Віртуальні пацієнти, як правило, предстають у вигляді незакінченої 

розповіді про клінічний випадок або (що частіше) структурований огляд 

пацієнта. В обох сценаріях студенти можуть дати завдання знайти і / або 

інтерпретувати дані, прийняти відповідні клінічні рішення або вирішити певні 

проблеми, наприклад, поставити діагноз або скласти програму лікування. До 

того ж учень може виступати в різних ролях: лікар або інший співробітник 

бригади лікарів, пацієнт, спостерігач. Крім того, учні можуть самі імітувати 

пацієнтів або використовувати дані про раніше існуючих пацієнтів. Вони 

можуть працювати індивідуально або спільно, розглядати показовий випадок 

або критично оцінювати неправильні дії. Результати такого навчання можуть 

бути наступні: відпрацювання навичок прийняття рішень, придбання нових 

знань або оцінка знань. Деякі види віртуальних пацієнтів являють собою 

клінічний випадок, який служить структурою для об'єднання дидактичних 

прийомів. Інші види використовуються для заохочення вільного дослідження. 

Принадність віртуальних світів, таких як Second Life або The Sims, привертає 

велику увагу, хоча й не має освітніх цілей. 

Розробки в цій галузі продовжуються, хоча і з відносно обмеженим 

успіхом і малою кількістю реальних прикладів використання. Крім питань 

витрат і обґрунтованості, такі вільні середовища складно пов'язати з певними 

навчальними цілями, за винятком симуляцій, що дозволяють користувачам 

відпрацьовувати маніпуляційні навички та спритність.  Прикладами таких 

симуляцій можна назвати лабораторне моделювання, при якому користувачі 

можуть спробувати різні технології без витрат на створення фізичного 

середовища (або без необхідності тварин для експериментів), віртуальні 

мікроскопи, в тому числі для гістологічних досліджень, а також численні 

хірургічні симулятори (Rosser і співавт., 2007). 

Практичні прийоми, такі, як застосування симуляторів і віртуальних 

пацієнтів, можуть запропонувати високонадійні та аутентичні навчальні 

середовища. Вони можуть бути масштабованими і повторно відтворюваними, 

можуть надаватися на вимогу і дозволяти учням глибоко занурюватися в 

навчальне середовище. Більш того, якщо застосовувати метод "тонкої нарізки" 

у практичному навчанні в медицині, ці практичні прийоми можна 

використовувати для управління когнітивним навантаженням і допомагати 

учням самостійно регулювати темп навчання. З таким поданням цих освітніх 
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методик можна очікувати, що вони стануть частиною навчання пацієнтів, а 

також у майбутньому стануть у нагоді медичним фахівцям. 

Особливо корисний досвід навчання на всіх рівнях і у всіх галузях 

набувається при сприйманні гри не як платформи для передачі навчального 

контенту, а при посиленому акценті на умовах роботи студента і його 

притягнення до послідовної діяльності в рамках предметних областей - 

принципів, властивих не тільки ігровим методам, але й усталеним моделям, 

заснованим на теорії конструктивізму.  

Висновки. Так як PBL засноване на теорії конструктивізму, електронне 

навчання можна використовувати для того, щоб допомогти студенту вивчити 

клінічний випадок і розширити можливості навчання з використанням 

клінічних випадків. Викладачам і фасилітаторам необхідно визначити ступінь 

інтеграції та різницю між змішаним і виключно електронним навчанням. 

Онлайн-моделювання та віртуальні пацієнти представляють потужні та 

захоплюючі способи розширення кордонів і впливу традиційного аудиторного 

викладання та навчання. 
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освіта, мультимедіа, гіпермедіа. 

Новий вектор розвитку країни визначає необхідність формування 

системи професійної підготовки в цілому та системи вищої професійної освіти 

зокрема. 

Усі учасники освітнього процесу у вищій школі зацікавлені в якісній 

підготовці фахівця в мінімальні строки та з мінімальними витратами. Така 

постановка питання має внутрішні протиріччя, пов’язані головним чином з 

необхідністю забезпечити якість підготовки студентів. Вирішити цю проблему, 

на нашу думку, допомагає впровадження нових технологій освіти, у першу 

чергу основаних на інформатизації освітнього процесу. Впровадження 

інформаційних технологій у навчальний процес при формуванні професійної 

комунікативної компетенції студентів медичних вузів є актуальним, нагальним, 

одним із найбільш ефективних. 

Мультимедійні технології при вирішенні даного питання допомагають 

більш глибоко досліджувати питання, при цьому скорочувати час на вивчення 

матеріалу. Також є можливість змінювати темп освіти або самостійно 

контролювати здобуті знання. Такий підхід не тільки дозволяє успішно 
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розкривати здібності студента, а й передбачає розвиток творчого начала, що в 

майбутній професії лікаря є вкрай необхідним. Також сприяє: 

- отриманню необхідної інформації і підвищенню рівня знань із питань 

професійної комунікативної компетенції лікаря; 

- удосконаленню різноманітних навичок та вмінь, проведенню певних 

експериментів; 

- візуалізації інформації; 

- моделюванню об’єктів і ситуацій з метою їх вивчення; 

- обміну інформацією між кількома користувачами. 

Дистанційна ж освіта дозволяє використовувати навіть не мультимедіа, а 

гіпермедіа: електронна пошта, відео, телефони, аудіографіку, телеконференції і т. ін.  

Це дозволить створити більш комфортні умови для самовираження 

студента, активізувати студентів при постановці мети, виборі форм і 

інтенсивності занять, дасть можливість спілкуватися з професіоналами, 

викладачами високого рівня, які не є в межах досяжності. Не менш важливим є 

спілкування з однокурсниками, студентами інших вузів у форматі онлайн-

дискусії, групових проектів. 

Звичайно, дистанційна освіта вимагає від студентів більшої 

відповідальності, оскільки не передбачає досить суворого контролю. Та при 

правильному підході, при дійсно якісній освітній програмі знання будуть 

повноцінними. 

Тож, на наш погляд, впровадженню інформаційних технологій у процес 

формування професійної комунікативної компетенції студентів медичних вузів 

є вкрай актуальним і корисним.  
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Проблема якості вищої медичної освіти в Україні на сучасному етапі 

розвитку суспільства є найактуальнішою, бо саме високі професійні якості 

молодих спеціалістів є запорукою їхньої конкурентоспроможності в умовах 

європейської інтеграції в галузі медицини. Даний метод призначений для 

стимулювання вивчення традиційних фундаментальних дисциплін з клінічної 

точки зору. Також акцентується додаток принципів базисних наук до клінічних 

ситуацій (Досмагамбетова Р.C. та ін., 2014.). Проблемно-орієнтоване навчання 

являє собою особливу педагогічну стратегію зі своїм стилем досягнення знань, 

який дає можливість повноцінного оволодіння проблемою з глибоким, 
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активним, стійким освоєнням матеріалу реальних життєвих ситуацій при 

максимальному використанні доказово обґрунтованих світових інформаційних 

ресурсів (Нуртазин С. Т., 2013).  

Мета дослідженні – визначити особливості методики впровадження 

проблемно-орієнтованого навчання на базі віртуальних пацієнтів у 

Запорізькому державному медичному університеті. 

У ЗДМУ в рамках реалізації проекту Tempus «Створення 

Міжрегіональної Мережі Національних Центрів Медичної освіти, головним 

напрямком яких є впровадження проблемно-орієнтованого навчання з 

використанням віртуальних пацієнтів», впроваджена вищезазначена методика в 

учбовий процес з 2014 року. Окрім того, партнерами ЗДМУ для реалізації 

цього проекту стали: університет Св. Георга (м. Лондон, Великобританія), 

університет Аристотеля (м. Салоники, Греція), університет Нікосії (Кіпр), 

медичний університет Астани (Казахстан), державний медичний університет 

Караганди (Казахстан), медичний університет ім. Давида Твілдіані (м. Тбілісі, 

Грузія), державний університет ім. Акакія Церетелі (м. Кутаісі, Грузія), 

Сумський державний університет (м. Суми, Україна). 

Для цього був модернізований робочий навчальний план і переглянутий 

розклад занять студентів 2 і 3 курсу медичного факультету (відповідно до 

першого та другого року навчання) й встановлено наступну структуру занять 

протягом тижня: 6 годин безперервного проблемно-орієнтованого навчання 

(заняття з викладачем-тьютором), 3 години лекцій, 1 година практичних занять 

з тематики проблеми на відповідних клінічних кафедрах. Однак, основний час 

відведено для самостійної роботи студентів (Сичов Р. О. та ін., 2014). 

Для реалізації проблемно-орієнтованого навчання створено 4 невеликі 

групи по 8 студентів та організація занять відбувається таким чином, що 

студенти повинні самостійно сформулювати питання, які необхідні для 

рішення кейса й знайти на них відповіді у результаті пошуку відповідної 

інформації і спільного обговорення. Проблемно-орієнтоване навчання потребує 

спеціального методичного забезпечення, перш за все складання кейсів, 

розробкою яких займається спеціальна група викладачів на основі реально 

відбутих ситуацій. Кейс – це конкретна клінічна ситуація, опис у певній 

послідовності подій. Основними задачами кейса при проблемно-орієнтованому 

навчанні є: навчити студентів формулювати послідовність об’єктів вивчення 

для рішення конкретної проблеми; виробити навички самостійного збору 

необхідної інформації; навчити умінню колективного обговорення проблеми та 

спільного прийняття рішень; підготувати до роботи у команді. 

Першим рівнем створення кейсів є так звані лінійні кейси, що 

послідовно описують події при обстеженні та лікуванні уявного пацієнта, від 

першого візиту до лікаря до призначення лікування та надання рекомендацій. 

Лінійні кейси використовувались для навчання студентів першого року.  

Для навчання студентів другого року (3 курс медичного факультету) 

використовують розгалужені кейси, що є основою для створення віртуальних 
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пацієнтів. На певних ключових етапах студентам надається можливість 

вибрати (після ретельного обговорення всіх питань) варіант дії щодо 

діагностичних процедур чи лікувальної тактики, який, на думку студентів, 

найбільше відповідає потребам пацієнта на даний конкретний момент. Це є так 

зване розгалуження кейсу, коли він може розвиватись далі за кількома 

сценаріями. Студенти не дізнаються одразу, чи вірну відповідь вони дали, події 

в кейсі продовжуються певним шляхом, і тільки після повної реалізації 

сценарію в рамках кожного розгалуження студенти розуміють наслідки, до 

яких призвів їх вибір. Для того, щоб навчальний процес був максимально 

ефективним, іноді наслідками вибору невірної тактики може бути погіршення 

стану, або навіть «смерть» віртуального пацієнта. 

Одним із найголовніших умов проблемно-орієнтованого навчання є 

активна співпраця студентів з ціллю різнобічного вивчення проблеми та 

прийняття колективних рішень. 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 на базі віртуального пацієнта дозволяє 

студентам самим визначити ту область знань, яка необхідна їм для вирішення 

ситуації. Завдання викладача при цьому правильно націлити студентів на 

визначення меж цієї області, за межами яких закінчується їх компетенція, і 

виникають проблемні питання (Искренко Э. В., 2010). 

Висновки: 1. Проблемно-орієнтоване навчання це особлива методологія 

викладання, що дозволяє засвоювати матеріал через усвідомлення та розуміння 

реальних клінічних випадків на прикладі віртуальних пацієнтів, призводить до 

свідомого формування навичок самоорганізації, самонавчання і самоконтролю.  

2. Впровадження розгалужених кейсів є більш ефективним засобом 

навчання, що робить навчальний процес інтерактивним, цікавим, емоційно 

забарвленим, більш відповідальним при виборі подальших дій та підвищує 

рівень ставлення до придбання професійних знань і умінь майбутнього лікаря. 
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Одна з новітніх технологій, що все ширше впроваджується в навчальний 

процес - дистанційне навчання. На сьогоднішній день все більше галузей 
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використовують дистанційні форми, медицина довгий час залишалася поза 

даним прогресом, з огляду на особливості викладання та практичні навички, 

якими слід оволодіти слухачам, однак в останні роки дистанційна форма 

навчання почала широко використовуватися і у медицині. У Харківській 

медичній академії післядипломної освіти (ХМАПО) з 2013 року працює служба 

дистанційного навчання, яка є структурним підрозділом навчального відділу. 

Основною рушійною силою запровадження дистанційного навчання став 

цикл спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина», затверджений 

МОЗ України, за очно-заочною програмою навчання, коли слухачі частиною 

програми оволодівають поза межами навчального закладу. З огляду на це, було 

запропоновано використання елементів дистанційного навчання, щоб мати 

змогу засвоювати частину матеріалу і на заочній базі. 

В результаті чого на базі ХМАПО було встановлено сервер для служби 

дистанційного навчання, з можливістю доступу 24/7, що є однією з умов для 

забезпечення якісного дистанційного навчання. На базі серверу розгорнута 

система для проведення дистанційних циклів (moodle), яка має всі необхідні 

для цього інструменти. 

Цикл спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина» був на 

зразок тестового, на основі якого вивчали можливості подачі інформації 

слухачам, як он-лайн так і оф-лайн, особливості сприйняття матеріалу 

слухачами, їх активність та мотивованість, можливості системи у проведені не 

тільки лекційних занять, але й семінарів та практичних занять, з використання 

чатів, форумів та електронного листування. 

Після проведення циклу слухачам пропонувалося заповнити безіменну 

анкету, де вони давали відповіді на запитання відносно пройденого фрагменту 

циклу, пропозиції щодо покращення дистанційного навчального процесу. 

На основі аналізу проведених циклів виділені особливості викладання 

кафедрами різних спеціальностей. Видано методичні рекомендації, які 

обговорені на ректораті з залученням відповідних фахівців, про порядок 

створення, проведення експертизи та затвердження дистанційних циклів для 

використання у післядипломному навчанні. 

Виходячи з особливостей викладення матеріалу на заочну (дистанційну) 

частину циклу рекомендується виносити більше теоретичного матеріалу  

(60-90% від загальної кількості навчальних годин, враховуючи особливості 

дисципліни).  

Лекційний матеріал подається у вигляді тексту, он-лайн лекцій, або 

мультимедійного матеріалу, з голосовим супроводом, чи без нього.  

Семінарські заняття проводяться у вигляді завдань, оцінювання 

виконання яких проводиться як викладачем, так, за бажанням автора циклу, і 

іншими слухачами, для цього при проведенні семінарських занять проводиться 

дискусія у чаті (он-лайн варіант) або на форумі (оф-лайн варіант).  

Практичні заняття в дистанційному режимі проводяться лише з тих 

напрямків підготовки де є можливість подання матеріалу для завдань (променева 

діагностика, лабораторна діагностика, теоретичні дисципліни), або використання 
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ситуаційних задач. Практичні завдання забезпечуються методичними 

рекомендаціями, списком літератури та переліком тестових запитань.  

Тестові завдання використовуються для базисного, проміжного та 

заключного тестового контролю знань. Для визначення рівня прогресу 

засвоєння матеріалу, на заочній частині циклу, допускається використання тих 

самих тестових завдань для базисного та заключного тестового контролю, що 

дає можливість об’єктивно визначити рівень засвоєння матеріалу. 

Отриманий досвід дозволив більш широко впровадити дистанційне 

навчання в освітній процес ХМАПО, на сьогоднішній день проводяться не 

тільки цикли спеціалізації, але й тематичного удосконалення, більше 800 

слухачів вже пройшли навчання на сервері дистанційної освіти ХМАПО, на 

навчаються на сьогодні. 

Дистанційні цикли за очно-заочною системою викладання проводяться 

на базі ХМАПО на різних кафедрах, як теоретичних так і практичних. 

Розробляються нові цикли тематичного удосконалення для впровадження їх у 

навчальний процес, використовуються наукові досягнення, забезпечуються 

потреби практичної охорони здоров’я.  

Однією з інноваційних програм розвитку для дистанційної форми є 

використання віртуального пацієнта у навчальному процесі, на сьогодні 

розгорнуто сервер, створено робочу групу для розробки, адаптації та 

впровадження в навчальний процес даної технології. Планується 

використовувати віртуальних пацієнтів для навчального процесу слухачів на 

циклах спеціалізації та при проходженні інтернатури з метою формування 

клінічного мислення у лікарів-інтернів та лікарів, які не мають досвіду роботи. 

Таким чином, застосування дистанційного навчання у післядипломній 

освіті лікарів за допомогою інноваційних технологій забезпечує якісну 

підготовку фахівців і є невід’ємною частиною безперервного професійного їх 

розвитку. Є зручними через можливість вибору часу навчання слухачами, 

повторного  перегляду матеріалу, використання мультимедійного супроводу. 

Забезпечують індивідуальний підхід методом формування підгруп, або 

індивідуальних завдань. 
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Сучасні тенденції медичної освіти пропонують використання 

симуляційної техніки, що дозволяє досягти максимального ступеня реалізму 
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при імітації різноманітних клінічних сценаріїв, а також відпрацювання 

технічних навичок окремих діагностичних і лікувальних маніпуляцій. 

Медпрацівники та викладачі медичних вузів всього світу визнають, що 

навчання на базі моделювання тих чи інших ситуацій в значній мірі сприяє 

поліпшенню медичного обслуговування за рахунок підвищення продуктивності 

праці фахівців і рівня безпеки пацієнтів. 

Застосування фантомного і симуляційного навчання у підготовці лікарів 

загальної практики-сімейної медицини бачиться як прийнятний і необхідний 

напрям у навчальному процесі. Для забезпечення високої якості практичної 

підготовки слухачів тільки наявності тренажерів недостатньо. Необхідно 

використання певних педагогічних технологій, що забезпечують спадкоємність 

системи відпрацювання та вдосконалення практичних навичок і підготовку до 

виконання професійної діяльності на всіх етапах навчання слухача. 

Ефективний процес навчання в сучасних умовах найбільш доцільний 

при використанні інноваційних віртуальних навчальних технологій, що 

дозволяють найбільш оптимально формувати й удосконалювати професійні 

знання, вміння та навички у лікарів без наявності пацієнтів, а з використанням 

комп'ютерних симуляторів, спеціальних фантомів, муляжів і тренажерів, які 

забезпечують створення віртуальної реальності медичних втручань і процедур. 

Профілі віртуальних пацієнтів є унікальним інструментом, що дозволяє 

лікарям загальної практики-сімейної медицини удосконалювати практичні 

навички і професійні знання в області діагностики і лікування різноманітних 

захворювань в будь-який зручний для них час. 

Саме в напрямку міждисциплінарного та міжпрофесійного підходу до 

розробки інтегрованих програм симуляції знайшли перспективу і фахівці 

Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО). Ця 

перспектива полягає в запровадженні симуляційних технологій у системі 

практично-орієнтованого навчання лікарів, зокрема лікарів загальної практики-

сімейної медицини, включаючи всі форми їх підготовки: інтернатура, 

спеціалізація та цикли тематичного вдосконалення. Кінцева мета 

симуляційного навчання лікаря будь-якої спеціальності – зниження лікарських 

помилок та зменшення ускладнень, а підвищення якості надання первинної 

медико-соціальної допомоги населенню. 

Із 2014 р. наказом ректора ХМАПО було створено «Центр 

симуляційного навчання», де в межах державних освітніх програм і стандартів 

вищої професійної освіти, програм післядипломної освіти реалізується 

розвиток майстерності фахівців через застосування методів симуляційного 

навчання, створюється навчально-методичний супровід на циклах 

післядипломної освіти лікарів із використанням інтерактивних технічних 

засобів (тестові завдання для інтерактивних систем голосування, базові 

навички на основі імітаційних тренажерних комплексів). 

Останнім часом у ХМАПО обґрунтовується впровадження в систему 

післядипломної підготовки сімейних лікарів методика «стандартизований 
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пацієнт», яка створює можливість перевірити свої практичні вміння роботи з 

пацієнтом під час проведення іспитів.  

Застосування симуляційних освітніх технологій у підготовці сімейних 

лікарів з можливістю об'єктивної оцінки засвоєння професійних умінь і 

навичок, безумовно, призведе до значного підвищення кваліфікації медичних 

фахівців та рівня готовності їх використання в клінічній практиці. 

 

УДК: 378.018.43:378.016:54 

ДОСВІД  ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Хмельникова Л.І., Клебанський Є.О. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ УКраїни» 

Ключові слова: інформаційні технології,навчальний поцес. 

Сучасна дистанційна освіта (ДО) являє собою специфічну педагогічну 

систему надання освітніх послуг широким верствам населення за допомогою 

спеціалізованого віртуального середовища. Специфікою ДО є те, що більшість 

технологій навчання орієнтовані на індивідуальний підхід. Зміна традиційного 

формату спілкування зі студентами переводиться у віртуальний режим, що 

майже на 50% збільшує частку самостійної роботи студентів у порівнянні з 

аудиторною. Система навчання Moodle є одним з варіантів використання 

інформаційних технологій навчання в ДО, яка більш орієнтована на самоосвіту.   

Мета дослідження: висвітлення досвіду використання інформаційних 

технологій  в ДО  при вивченні хімічних дисциплін. 

Основна частина. Для адаптації навчання до сучасних вимог та 

поліпшення якості і рівня підготовки студентів - фармацевтів з хімічних 

дисциплін на сайті кафедри розміщено слайдові презентації лекцій та тестові 

завдання. В новому навчальному році планується 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 і знаходяться на сайті кафедри. 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, що дозволяє надати студентській 

аудиторії великий спектр зображень (фотографій, схем, текстового матеріалу, 

малюнків, відеофільмів тощо). 

При проведенні занять робляться акценти на теоретичну частину 

(інформаційні матеріали), практичний блок, який містить питання для 

самоконтролю, завдання для самостійної роботи, завдання для тестового 

контролю. Серед способів структурування навчального матеріалу 

використовуємо таблиці, схеми, що забезпечують наочність та краще засвоєння 

інформації. Також до структури деяких занять вміщуємо додаткові матеріали: 

посилання на інформацію з Інтернету, мультимедійні презентації тем. 
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Проводиться комп'ютерне тестування студентів на кожному практичному 

зайняті з розглядом допущених помилок. Крім того тестові завдання спрямовані 

на виявлення спроможності студентів, у відповідності до будови запропонованої 

хімічної речовини, проводити її аналіз за функціональними групами, наявності 

йонів та аналіз залежності «структура-дія». Для перевірки цього під час 

комп’ютерного тестування звертаємо увагу на: необхідність наведення 

відповідної структурної формули, надання інструменту, за допомогою якого 

студент зміг би вказати функціональну групу для можливого проведення 

зазначеної реакції, що впливає на прояв біологічної активності. Зазначений 

вище механізм тестування може бути реалізований за рахунок використання 

тестових завдань із графічним контентом. За цієї умови програмна оболонка, 

що використовується 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..  

Висновок. На теперішній час дистанційна навчання має значний ряд 

переваг над іншими формами завдяки своїй доступності, високій 

інформативності і дозволяє підвищувати кваліфікаційний рівень майбутніх 

фармацевтів. 

 

УДК: 615.014(075) 

ОБРАБОТКА НЕЧЕТКИХ ДАННЫХ В СРЕДЕ  

OPEN OFFICE.ORG CALC 

Цаканян И.С. 

Национальный фармацевтический университет 

Ключевые слова: нечёткое множество, лингвистические переменные, 

операции нечёткой логики, отношения нечёткой логики. 

Введение. Интеллектуальные системы с нечеткой логикой применяются, 

если экспертные знания об объекте или процессе можно сформулировать 

главным образом в вербальной форме, что особенно актуально для 

биомедицинских информационных систем и систем поддержки принятия 

решений. Нечеткая логика является обобщением традиционной Аристотелевой 

логики для случая, когда истинность рассматривается как лингвистическая 

переменная, принимающая значения вида «очень истинно», «более-менее 

истинно», «не очень ложно», что хорошо соотносится с характерной для врачей 

широкой шкалой нечетких вербальных определений в процессе постановки 

диагноза. В таких системах лингвистические переменные интерпретируются 

как нечёткие множества, что позволяет на основе качественного описания 

входных данных, применив формализованные в виде нечеткой базы знаний 
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лингвистические высказывания  «если – то», получить вначале нечеткий, а  в 

конечном итоге четкий - дефаззифицированый выходной результат. Для 

создания нечётких моделей систем в технике и экономике используются Fuzzy 

Logic Toolbox, FuzzyTECH, CubiCalc, где для фаззификации входных данных 

используются, как правило, встроенные стандартные функции 

принадлежности, что не всегда позволяет адекватно описать функции 

принадлежности в гуманистических системах. 

Цель исследований - построение функций принадлежности, наилучшим 

образом описывающих лингвистические переменные и их термы, а также 

расчеты с нечеткими данными в среде  электронных таблиц OPEN OFFICE.org 

CALC.  

Операции с нечеткими данными. В теории нечёткой логики особое место 

занимает лингвистическая переменная «истинность». В традиционной логике 

переменная этого типа может принимать только одно из двух значений: 

«истинно» или «ложно». В нечёткой логике для определения лингвистической 

переменной «истинность» в качестве универсального множества используется 

интервал [0,1]. Функции принадлежности переменных «истинно» и «ложно» 

представляют кривые, показывающие каким образом каждая точка интервала 

[0,1] отображается в степень принадлежности между 0 и 1: 

где              . 

 

Применяя к этим переменным квантификаторы «более-менее» и 

«очень», получим новые термы, функции принадлежности которых по 

отношению к нечётким множествам «истина» и «ложь» определяются 

операциями концентрации и растяжения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опробованы построение функций принадлежности на основе обработки 

данных опроса, а также прямые и косвенные методы. Проведены расчеты для 

нечетких логических переменных A и B с функциями принадлежности 
A  и 

B  на интервале u [0,1] в соответствии с правилами, определяющими 

,)("" uuистинно  ,1)("" uuложно   1,0u

4

"""_"

2

1

"""_"

2

1

"""_"

2

"""_"

))(()(

))(()(

))(()(

))(()(

uu

uu

uu

uu

истинноистиннооченьочень

истинноистинноменееболее

ложноложноменееболее

ложноложноочень

























200 

операции нечёткой конъюнкции (AND – ), (OR –  ), отрицания (NOT – A ) и 

импликации () и дефаззификацией по методу центра тяжести: 
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Выводы. В силу своей простоты и наглядности расчеты в Calc могут 

успешно применяться  для предварительной обработки входных данных при 

описании  функций принадлежности лингвистических переменных и их 

термов. 

 

УДК: 378.147.091.33-021.464.015.3:[339.138+005]:615.1 

КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

ПРИ ВИВЧЕННІ «МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ  

У ФАРМАЦІЇ» 

Червоненко Н.М., Ткаченко Н.О., Демченко В.О. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключевые слова: когнітивний підхід, самостійна робота, менеджмент 

та маркетинг у фармації. 

Суттєву роль у пізнанні навчальної дисципліни відіграють раціональні 

засоби: методи організації самостійної роботи, умови праці, режим дня, техніка 

праці та ін. Під час вивчення дисципліни виокремлюють такі види 

самостійного навчання студента: слухання лекцій, участь у семінарських 

заняттях, виконання практичних і лабораторних робіт; відпрацювання тем 

лекцій та семінарських занять, виконання практичних і лабораторних робіт 

студентами заочної форми навчання (ЗФН); підготовка рефератів і курсових 

робіт, написання дипломної роботи; підготовка до модульного контролю та 

іспитів; робота з літературою та ін. Кожен із зазначених видів потребує від 

студентів наполегливої самостійної праці.  

Мета: розглянути когнітивний підхід у навчанні майбутніх провізорів 

фармацевтичного менеджменту та маркетингу, зокрема, порушено питання 

використання когнітивного підходу до самостійної роботи студентів. 

Когнітивні методи навчання фармацевтичному менеджменту та 

маркетингу є частиною комплексної побудови цілісної системи продуктивних 

методів навчання. 

Метою вивчення дисципліни “Менеджмент і маркетинг у фармації” є 

формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань 

з управлінської та маркетингової діяльності у фармації. 
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Успішність підготовки до практичних занять і складання заліку значною 

мірою залежить від організації самостійної роботи, яка є важливою складовою 

процесу когнітивного навчання. Когнітивні технології самостійної 

(пролонгованої) освіти включають роботи, в рамках навчальних семестрів, що 

заздалегідь озвучені, домашні завдання з різним ступенем тимчасової 

підготовки (написання рефератів по конкретній тематиці, вирішення задач 

управлінського характеру, оформлення розрахункових завдань та ін.); роботу в 

малих групах (презентації, доповіді на конференціях). Особливе місце у 

когнітивної технології займає навчальна й контролююча програми з 

використанням комп'ютера. Альтернативою електронній версії завдань і тестів 

є робочий зошит. За допомогою описаних когнітивних прийомів можна досягти 

розуміння студентами структури та змісту інформації, що вивчається.  

Головною метою самостійної роботи студентів є активізація 

систематичної роботи студентів, індивідуалізація навчання, підвищення якості 

засвоєння навчальної дисципліни. 

Ґрунтовне засвоєння програмного матеріалу потребує опрацювання 

кількох літературних джерел, наведених у списку рекомендованої літератури. 

Для виконання самостійної роботи студенти знайомляться з нормативно-

правовою базою та навчально-методичною літературою, а також публікаціями 

періодичних видань. 

У ході когнітивного моніторингу вивчається: структура інтелекту 

студентів; рівень розвитку пам'яті; рівень розвитку дедуктивного мислення; 

утримання довільної уваги та інші характеристики. На основі отриманих 

результатів створюється так звана когнітивна модель студента, що служить 

основою для проектування навчального процесу в тій чи іншій групі. 

Висновок. Самостійна робота студента - це самостійна діяльність 

студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за 

завданнями та під методичним керівництвом і контролем науково-

педагогічного працівника без його прямої участі.  

Формування управлінської, аналітичної, інформаційної й іншої 

компетенції з різних областей знань в рамках навчальних програм дозволяє 

студентам отримати якісні знання з конкретних предметів. 

 

УДК: 378.091.321:378.013.41:378.147.091.39.016 

СКЛАДНОСТІ В ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧА (ТЬЮТОРА) ДЛЯ 

ПРОБЛЕМНО - ОРІЄНТОВАННОГО НАВЧАННЯ 

Черковська О.С. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: проблемно-орієнтованне навчання, тьютор, тренінг. 

Роль викладача у навчальному процесі проблемно-орієнтованного 

навчання (ПОН) кардинально відрізняється від традиційного.  
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В системі проблемно-орієнтованого навчання викладач координує 

навчальний процес, незначно втручаючись в нього. В традиційній системі 

викладач несе знання студентам, керує навчальним процесом, особисто 

приймаючи рішення які знання для студента основні, а які вторинні. Тобто,  

особистість, психологічний тип викладача значно впливають на якість 

навчального процесу.  

В традиційній системі навчальний процес сконцентровано на 

викладачеві, а в проблемно-орієнтованому – на студентах.  

Викладач (тьютор) в проблемно-орієнтованому навчанні повинен  

направити  дискусію в необхідне русло, активізувати «мовчазних» студентів, 

привчити їх дослухатися один до одного, не боятися висловлювати свою 

думку, навчити студентів працювати в команді, допомогти їм розвинути 

клінічне мислення. Тьютор  повинен допомагати студентам проявити себе, 

бути орієнтованим на студентів, для цього він повинен бути хорошим 

психологом. 

На базі Запорізького державного медичного університету було 

проведено три  тренінга для викладачів в 2014-2015 роках. Всього було 

підготовано 10 нових  тьюторів (з медичного та фармацевтичного факультетів). 

Початковим етапом розвитку навичок тьютора був тренінг, в подальшому ж 

вони вдосконалюються безпосередньо під час занять проблемно-орієнтованого 

навчання.  

Тренінги проводили за наступною схемою: спочатку майбутні тьютори 

отримували інформацію про принципи проблемно-орієнтованого навчання, 

його  відмінності від традиційного, особливості проведення занять, та про 

труднощі, які їх очікують. В той же день ми проводили тренінг з 

використанням одного з початкових кейсів; при цьому, в якості студентів 

виступали самі кандидати в тьютори, та кожен по черзі виконував роль 

викладача. Ця частина тренінгу займала близько години. Таким чином, кожен з 

майбутніх тьюторів відчув себе в ролі і викладача, і студента.  

Друга частина тренінгу проводилася з групою з 8-и студентів, з 

використанням того самого кейсу. Тренінг зі студентами проводився протягом 

2 днів (перше та друге заняття), тьютори мінялися по черзі, з проміжком часу 

20-40 хв., тьютор-тренер спостерігав за процесом і допомагав кандидатам-

тьюторам керувати процесом. На перервах з кожним із тьюторів проводились 

бесіди, обговорювались їх помилки та досягнення.  

Другий та третій тренінги проводилися в період, коли почалися заняття з 

ПОН, тому щоб викладачі, які задіяні в тренінгу, краще зрозуміли цю систему, 

ми запрошували їх на заняття з ПОН. 

Після тренінгів нові тьютори починали вести заняття під наглядом 

тренера з ПОН, до тих пір, поки вони не могли вести самостійно заняття.  

Підготовка тьютора з традиційного викладача є досить складною. 

Особливі труднощі виникають при тренінгах викладачів з великим 

педагогічним стажем, які звикли нести знання студентам, поправляти їх 
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неправильні відповіді, бути своєрідним суддею в навчальному процесі, 

показувати свої знання студентам. Тьютор навпаки не повинен: командувати, 

повчати, проводити опитування, задавати зайві питання, боятися тиші, 

пояснювати, говорити «як правильно»,  показувати свої знання, знати відповіді 

на всі запитання. Там, де тьютор добре знає  тему кейса – немає проблемно-

орієнтованого навчання! Також проблеми виникли з оцінюванням студентів, 

викладачі, які звикли оцінювати знання студентів в традиційній системі не 

могли звикнути, до того що оцінювати потрібно активність студентів, 

підготовку до занять, вміння працювати в команді, а помилкові судження 

студента не впливають на оцінку. До того що вірно, а що ні, студент повинен 

дійти сам, або за допомогою групи. Тьютор повинен спостерігати, заохочувати, 

дати можливість висловитися всім, сприяти критиці інформації, а не студента.  

Більшість викладачів спочатку не могла повірити, що студенти  

2-го курсу не маючи базових знань, можуть розбирати клініку, діагностику та 

лікування хвороб. Для них поведінка студентів під час тренингу, а потім під 

час занять була відкриттям, адже об’єм знань, які вони засвоюють значно 

більший ніж в студентів, що навчаються за традиційною системою. Але ігрова 

форма навчання приносить більше задоволення і сприяє більш легкому 

засвоєнню матеріалу. 

Безперечно, навички, які необхідно набути для ролі тьютора, є новими 

для викладачів, вони повинні розвиватися та вдосконалюватися.  

Таким чином, впровадження проблемно-орієнтованого навчання є 

нелегким завданням, особливо у викладачів з великим викладацьким стажем, 

адже не всі вони відкриті для чогось нового. Також це потребує деякого часу, 

для когось потрібно більше тренінгів, для когось менше, але описані вище 

труднощі можна подолати бо задоволення студентів та результативність такого 

методу є незаперечною. 

 

УДК: 378.147:61:004 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЗАСОБАМИ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Шевченко А.І. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: інформаційні технології, підготовка майбутніх лікарів. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується значним 

збільшенням ролі інформації та комунікації у всіх сферах життєдіяльності 

людини. Поява нових засобів комунікації, значно розширила та спростила 

процес спілкування між людьми незалежно від їх віку, національності, місця 

проживання, культурних і світоглядних особливостей. Тому одним із важливих 

завдань викладача медичного вищого навчального закладу при підготовці 

майбутніх лікарів в умовах інформаційного суспільства є використання 

сучасних засобів інформаційних технологій.  
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Мета роботи - дослідити можливі шляхи використання інформаційних 

технологій у педагогічному процесі під час підготовки майбутніх лікарів. 

В інформаційному суспільстві в міру розповсюдження інформаційних 

технологій (ІТ), зокрема, можливостей мережі Інтернет, виникнення 

віртуальної реальності, стрімкого розвитку технологій штучного інтелекту 

виникає потреба в застосуванні інноваційних засобів, які в повній мірі можуть 

виступати в якості помічника й посередника у здійсненні багатьох навчальних 

цілей, у тому числі, пов’язаних із професійною діяльністю майбутніх лікарів.  

Інформаційні технології в підготовці майбутніх лікарів можна 

застосовувати як: засоби навчання, засоби, що вдосконалюють процес 

викладання; інструмент пізнання навколишньої дійсності, самопізнання; засоби 

розвитку особистості; інформаційно-методичне забезпечення й управління 

навчально-виховним процесом; засобом комунікації; засоби автоматизації 

процесу обробки результатів експерименту і управління; засоби автоматизації 

процесів контролю і корегування результатів навчальної діяльності, 

тестування; засобів організації інтелектуального дозвілля. У наш час 

суспільство розуміє, що володіння ІТ є одним із базових елементів сучасної 

освіти. Впровадження сучасних інформаційних технологій забезпечує 

подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та 

ефективність освіти, підготовку студентів до майбутньої професійної 

діяльності в інформаційному суспільстві, сприяє розв’язанню проблеми щодо 

їх якісного впливу на зміст, методи та організаційні форми навчання, які, в 

свою чергу, створюють умови для процесу оновлення в галузі підготовки 

майбутніх лікарів.  

Потреби, сформовані в суспільстві до професійних вимог лікаря, 

здатного до організації якісної медичної допомоги, зумовили відповідне 

соціальне замовлення до системи професійної медичної освіти. 

Формування вмінь використовувати засоби ІТ у професійній діяльності – 

це тривалий процес, який виступає важливим компонентом професійної 

підготовки майбутніх лікарів. Цей процес проходить під впливом 

цілеспрямованої діяльності, власної активності майбутнього фахівця та 

спеціальних умов. Тому викладач  медичного вищого навчального закладу 

повинен володіти методикою аналізу й відбору необхідної та ефективної 

навчальної інформації для її подальшого використання студентами. 

Виокремлюють такі інформаційні вміння викладача:  

Дидактичні: 

- вміння застосовувати інформаційні технології для організації процесу 

навчання; 

- вміння застосовувати інформаційні технології для здійснення 

контролю знань і вмінь студентів. 

Експертні: 

- пошук інформації в різних джерелах; 

- оцінювання інформації; 



205 

- організація інформації; 

- збір і накопичення інформації на електронних і паперових носіях. 

Технологічні: 

- обробка і перетворення інформації за допомогою технічних засобів; 

- представлення інформації у друкованому або електронному вигляді; 

- створення інформації за допомогою технічних і програмних ресурсів. 

У сьогоднішніх умовах розвитку суспільства інформатизація 

професійно-педагогічної підготовки майбутнього лікаря має забезпечити 

достатній рівень його інформаційної культури; підвищити ефективність 

навчально-виховного процесу на основі впровадження нових інформаційних 

технологій навчання; удосконалити управління підготовкою майбутніх 

фахівців. Реалізувати ці завдання може лише інформаційно-компетентний 

викладач, який набув ґрунтовної підготовки до використання ІТ у 

педагогічному процесі. 

Таким чином, вміння використовувати засоби інформаційних технологій 

у професійній діяльності – це тривалий процес, який виступає важливим 

компонентом професійної підготовки майбутніх лікарів. Цей процес проходить 

під впливом цілеспрямованої діяльності, власної активності майбутнього 

спеціаліста та спеціальних умов. 

Висновок. У сьогоднішніх умовах розвитку суспільства інформатизація 

професійно-педагогічної підготовки майбутнього лікаря має забезпечити 

достатній рівень його інформаційної культури; підвищити ефективність 

навчально-виховного процесу на основі впровадження нових інформаційних 

технологій навчання; удосконалити управління підготовкою майбутніх 

фахівців. Реалізувати ці завдання може лише інформаційно-компетентний 

викладач, який набув ґрунтовної підготовки щодо використання ІТ у своїй 

професійній діяльності у ВНЗ. 

 

УДК: 378.147:61]+378.011.3-057.175-027.561]-028.79(477) 

РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЕНТОВАНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ  

І ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА 

Шевченко А.І., Сидоренко О.М., Козич І.В. 

Запорізький державний медичний університет 

Запорізький національний університет 

Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, підготовка майбутніх  

лікарів, професійна мобільність викладача. 

Автономія університетів дозволяє самостійно розробляти  або 

використовувати нові навчальні програми. З 2012 року у Запорізькому 

державному медичному університеті запроваджена система проблемно-

орієнтованого навчання  “Темпус“ студентів медичного факультету. Зрозуміло, 
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що реформування існуючої системи  вищого медичного навчання в Україні 

ставить нові вимоги до майбутніх  лікарів та їх  викладачів. 

В умовах реформування системи вищої освіти України та впровадження 

нових технологій від викладача медичного університету потрібні мобілізація 

всіх внутрішніх ресурсів, готовність до інновацій, бажання вдосконалюватися, 

розширювати межі своєї компетентності, перебудовувати звичну структуру 

діяльності.  

До структури професійної мобільності викладача вищого навчального 

закладу слід віднести три компоненти: професійно-педагогічний, соціально-

психологічний та науково-дослідний, які складаються з умінь, необхідних для 

професійно мобільного викладача. Отже, сучасний викладач вищого 

навчального закладу у сфері освіти має бути не тільки професійним педагогом, 

а й особистістю, що володіє засобами пізнання себе та навколишнього світу й 

здатна до повноцінної професійного й особистісного самовираження й 

самореалізації. 

На нашу думку, професійна мобільність викладача вищого навчального 

закладу – це його готовність та здатність до швидкої зміни завдань і видів 

професійно-педагогічної діяльності, інтеграції змісту суміжних навчальних 

дисциплін, його відповідного дидактичного опрацювання та майстерного 

викладу студентам; продуктивного опанування суміжними навчальними 

курсами, спеціалізаціями в межах спеціальності, галузі науки; опанування 

новими спеціальностями науково-педагогічних працівників та змінами у своїй 

та суміжних галузях науки; творчої зміни стилю та змісту своєї діяльності 

відповідно до нових підходів у галузі своєї професії та суміжних професійних 

галузях; планування та здійснення саморозвитку, попередження професійних 

деформацій. 

Низка документів, ухвалених українським урядом - Концепція 

професійної освіти України, Положення про професійну орієнтацію молоді, яка 

навчається, Національна доктрина розвитку освіти тощо - акцентують  

необхідність формування професійно мобільного фахівця, конкурентоздатного 

на ринку праці. Підвищення рівня професійної мобільності має забезпечити 

нашій державі нормальний розвиток у майбутньому. 

 

УДК: 378.147.015.31.016:378.4.014.25(477):061.1ЄC 
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інтелектуальні здібності. 
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Проблемно-орієнтоване навчання студентів в рамках програми TEMPUS 

спрямоване на удосконалення практично-орієнтованої діяльності студентів, від 

засвоєння теоретичних знань до їх практичного застосування. Необхідність 

впровадження експериментального навчання в повсякденну педагогічну 

практику Вищих навчальних закладів медичної освіти, як один із засобів 

нестандартного підходу до викладання дисципліни, підтверджувалось і 

отриманими результатами добровільного тестування студентів IV курсу 

медичного факультету (2010 та 2008 року зарахування), за методикою Кэттела 

«Культурно-вільний тест на інтелект (СFIT). Так, у 46,94% студентів IV курсу 

медичного факультету (28,57% - з бюджетної та 18,37% - з контрактної форми 

навчання), що вступили до Запорізького державного медичного університету у 

2010 році, показник рівня IQ перевищував 110 балів, що свідчило про високий 

рівень їх інтелектуального розвитку та природну обдарованість. Для 

порівняння, тільки 21,04% студентів 2008 року зарахування на перший курс 

навчання (по 10,52% з бюджетної та контрактної форми навчання), набрали 

високу кількість балів.  Це свідчило про те, що з кожним новим навчальним 

роком постійно збільшувалась кількість обдарованих студентів, що вже на 

початку навчання мали високий потенціал до успішного старту в оволодінні 

майбутньої професії. Тому досвід проекту «TEMPUS», як одного із 

найефективніших засобів розкриття інтелектуальних здібностей, можна 

запропонувати для впровадження в навчальний процес всіх студентів 

медичного факультету. Саме іноваційний підхід до навчання з можливістю 

обміну міжнародним досвідом дає найбільш плідні результати в розвитку 

креативності студентів, що дозволить їм не тільки не розчаруватися у 

майбутній професії та підвищити свою успішність, а й примножити свої 

природні здібності і повною мірою реалізуватись у своєму покликанні. 
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Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, исход заболевания. 

За последнее десятилетие медиками зафиксирован существенный рост 

сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ общей смертности населения 

Украины свидетельствует, что 65% составляет смертность от болезней системы 

кровообращения. Ведущее место среди них занимает инфаркт миокарда (ИМ) 

[1].  

ИМ – это заболевание сердца, вызванное недостаточностью его 

кровоснабжения с очагом некроза сердечной мышцы, является переходной 

формой ишемической болезни сердца (ИБС) [2]. Пациент с ИМ нуждается в 

экстренном проведения интенсивной терапии и выборе лечебной стратегии. А 
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выбор лечебно-профилактических мероприятий (ЛПМ) напрямую зависит от 

качественного и своевременного прогноза исхода заболевания, который 

обладает некоторыми особенностями. 

Активное внедрение в медицину методов математического 

моделирования существенно расширило возможности диагностики и терапии 

заболеваний.  

Важными особенностями определение исхода заболевания является 

определение функции выживаемости и риска летального исхода с момента 

проявления ИМ и в течение всего периода наблюдения за пациентом, а также 

прогнозирование возникновения и исхода рецидива ИМ (РИМ), так как от 

этого зависит выбор тактики лечения и интенсивной терапии.  

Применяемые ранее методы не позволяют определить исход заболевания 

у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, так как не учитывают всю 

специфику заболевания. 

Целью исследования является выявление особенностей определения 

исхода заболевания у пациентов перенесших ИМ с использованием методов 

множественной регрессии и ординальной классификации (ОРКЛАСС).  

На основе регрессионного анализа [3] авторами разработана 

математическая модель определения выживаемости больных перенесших ИМ. 

В качестве параметров модели, влияющих на исход ИМ, выбраны 

информативные показатели: СОЭ (скорость оседания эритроцитов), 

тромбоциты и связанный билирубин. Для этих показателей были установлены 

пороговые (критические) значения: для СОЭ - 15 мм/ч, тромбоцитов – 

360.0•109/л, связанного билирубина – 5.1 мкмоль/л.  Синтезированная модель 

позволяет определять мгновенный риск наступления смерти без привязки к 

времени наступления ИМ. 

Еще одной особенностью определения исхода заболевания является 

прогнозирование возникновения и исхода рецидива ИМ. С использованием 

методологии вербального анализа с применением порядковой классификации 

альтернатив, а именно метода ОРКЛАСС [4] было построено решающее 

правило, которое позволяет определить возникнет ли у пациента рецидив ИМ, 

и каковы будут его последствия (закончится  рецидив летальным исходом или 

нет).  

Выводы. Таким образом, к особенностям определения исхода 

заболевания у пациентов перенесших инфаркт миокарда можно отнести 

необходимость комплексного учета факторов оказывающих наибольшее 

влияние на выживаемость больных. 

Разработанная математическая модель позволяет определять 

мгновенный риск наступления смерти, а построенное решающее правило – 

возможность возникновения рецидива ИМ и его последствия, что важно для 

своевременного изменения врачебной тактики.  
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Цель. Изучить общую характеристику и гендерные особенности 

компьютерной компетентности студентов первого курса набора 2015 -2016 

учебного года кафедры биомедицинской кибернетики факультета 

биомедицинской инженерии НТУУ «КПИ» для разработки организационных 

мероприятий с целью ее совершенствования при подготовке специалистов по 

специальности «Информационные управляющие системы и технологии» .  

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели был 

проведен опрос 52 студентов первого курса кафедры БМК по специально 

разработанной анкете с последующим анализом полученных результатов 

методами вариационной статистики. 

Результаты. Результаты проведенного исследования общей 

характеристики компьютерной компетентности студентов первокурсников 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Формат компьютерной   

компетентности \ группа 

БС-51 

( % ) 

БС-52 

( % ) 

Среднее 

значение 

- «чайник» 10 8 9 

- обычный  пользователь 52 65 58 

- владею средствами программирования 38 27 33 
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В списках обоих обследованных групп женские особи были  

представлены по 3 студентки (общее количество студентов в каждой группе - 

по 26 человек). Результаты анализа гендерных особенностей компьютерной  

компетентности  студентов первокурсников представлены в  таблице 2. 

Таблица 2 

Формат компьютерной  

компетентности  \  группа 

БС-51 БС-52 
Среднее 

значение 

(ж) (м) (ж) (м) (ж) (м) 

- «чайник» - 10% - 9% - 9% 

- обычный пользователь 34% 48% 66% 65% 50% 57% 

- владею средствами 

программирования 

66% 36% - 26% 33% 31% 

- создаю Web-сайты - - 34% - 17% - 

- иное - 6% - - - 3% 

 

Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о 

неоднородности групповых и гендерных характеристик общих форматов 

компьютерной компетентности студентов первокурсников. Этот 

обстоятельство, прежде всего, необходимо учитывать в лекционных курсах и 

при проведении практических занятий и компьютерных практикумов 

преподавателями по дисциплинам, включающих различные разделы 

информатики и компьютерных технологий. Наряду с этим, как об этом 

свидетельствует опыт, накопленный кафедрой [1], конкретным студентам с 

пониженными показателями компьютерной компетентностью могут быть 

рекомендованы разработанные на факультете мастер классы: повышение 

мотивации студенческой молодежи к обучению; приобретение навыков 

развитие кратко- и долговременной памяти, а также быстрого чтения учебной и 

научной литературы.  
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Нині у суспільстві існує багато нарікань щодо негативного впливу 

телевізора, комп’ютера на виховання дітей, зокрема дітей дошкільного віку, на 

їхніх батьків. Вихователі дитячого садочку наголошують на тому, що 

мультфільми, фільми й різноманітні шоу, які переглядає малеча вдома, часто-

густо не несуть виховної ідеї та навіть завдають шкоди розумовому та 

психічному розвитку дитини. Зважаючи на такі недоліки, на нашу думку, 

інформаційні технології доцільно було б використовувати для поширення 

потрібної грамотної інформації для батьків дошкільнят. Як відомо, здоров’я 

дітей дошкільного віку турбує і батьків, і педагогів, і громадськість. І тому 

пропонуємо завдяки інформаційним технологіям поширювати серед населення 

актуальні теми попереджувального характеру щодо збереження здоров’я дітей  

дошкільного віку. Актуальними питаннями є державні правила і норми безпеки 

іграшок для ігор для здоров’я дитини, безпека на дорогах – як дітям бути 

обережними на перехідних доріжках, спілкування дітей з тваринами, 

співіснування з комахами, попередження пожежі – користування дітьми 

електроприладами, розетками, вимикачами, обережно – отруйні гриби. 

Цікавими для батьків будуть консультації на теми: «Поведінка батьків – 

приклад для наслідування дитини», «Температурні травми дітей від гострих та 

вибухонебезпечних предметів, ураження електрострумом, отруєння», «Як 

подолати інфекційні захворювання». 



212 

ЗМІСТ 

BRAINSTORMING IN THE PROBLEM-BASED LEARNING 
Alexandrova E.V., Vasylyev D.A., Levich S.V., Priimenko B.A. .......................................................3 

VISUALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY AS METHOD  TO IMPROVE 

STUDENTS’ PERCEPTION 
Antypenko L.M. ............................................................................................................................4 

EXPERIENCE OF IMPLEMENTING PROBLEM- BASED LEARNING (PBL) IN ASTANA 

MEDICAL UNIVERSITY 
Khamchiyev K., Kutebayev T., Akhmetova G. ...............................................................................6 

MEDICAL DECISION SUPPORT SYSTEM BASED ON SEMANTIC PARSING AND 

TEMPORAL RELATION EXTRACTION 
Viktor Vasilakin, Tigran Mkrtchyan, Konstantin Kuznetsov ..........................................................9 

PROSPECTS OF INFORMATION TECHNOLOGIES LEARNING IN BIOMEDICAL 

EDUCATION 
Zaitseva E.N., Levashenko V.G., Subbotin S.A., Kirsanova E.V. ...................................................12 

ФОРМУВАННЯ УМОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМООСВІТИ В УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 
Авраменко А.І. ...........................................................................................................................13 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ БІОХІМІЇ НА 

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Александрова К.В., Сінченко Д.М., Левіч С.В., Макоїд О.Б. ...................................................15 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДИК  ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 

ЗАСВОЄННОГО МАТЕРІАЛУ 
Александрова К.В., Біленький С.А., Іванченко Д.Г., Біленький О.С. ......................................16 

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО 

ІНТЕРЕСУ У СТУДЕНТІВ 
Александрова К.В., Крісанова Н.В., Рудько Н.П. .....................................................................17 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ КОГНІТИВНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ 

БІОХІМІЇ ТА ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗДМУ 
Александрова К.В., Левіч С.В., Сінченко Д.М. .........................................................................19 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 
Алєксєєва Г.М., Мурзіна О.А. ...................................................................................................19 

АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕПІДЕМІОЛОГІЯ»  НА СУЧАСНОМУ 

ЭТАПІ 
Андрєєва І.А., Степанський Д.О. ..............................................................................................22 

КОГНІТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ  НАВЧАННЯ 
Антонов В.М. .............................................................................................................................25 

ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В МЕДИЦИНІ 
Антонов В.М. .............................................................................................................................27 



213 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КРИМІНАЛЬНУ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ФАРЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
Бабкіна О.П., Варуха К.В. ..........................................................................................................30 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ СИНДРОМАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
Баязитов Н.Р., Ляшенко А.В., Годлевский Л.С. ........................................................................31 

АНАЛИЗ ПОДСИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ LMS MOODLE 
Беленький А.C., Строгонова Т.В., Гоцуля А.С., Васильчук Н.Г.,  Сидоренко О.В. ..................33 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
Биднюк Е.А., Ненова О.Н. .........................................................................................................34 

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ НА ЕТАПІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІІТИ ПРОВІЗОРІВ 
Білай І.М. ...................................................................................................................................35 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Біленький С.А., Іванченко Д.Г., Строгонова Т.В., Біленький О.С. ...........................................36 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАННІ 
Біленький С.А., Романенко М.І., Попов А.М., Біленький О.С. ................................................37 

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ В ЗБРОЙНИХ  СИЛАХ УКРАЇНИ 

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЛОГІСТИЧНИХ 

СИСТЕМ 
Білоус М.В., Рижов О.А., Шматенко О.П. .................................................................................38 

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 

ЗА ОСТАННІ 40 РОКІВ 
Бойко А.І. ...................................................................................................................................40 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ (MOODLE) В 

ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ 
Боярская Л.Н., Рыжов А.А., Котлова Ю.В. ................................................................................42 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ У 

ГАРМОНІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ 
Боярська Л.Н., Котлова Ю.В., Курочкина Т.І. ...........................................................................43 

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ХМАРНОЇ ПЛАТФОРМИ GOOGLE APPS У 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  «ІТ У ФАРМАЦІЇ»  
Вельма С.В. ................................................................................................................................44 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ В ДИАГНО-

СТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Визир В.А., Демиденко О.В., Садомов А.С., Приходько И.Б. .................................................45 

ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ МОДЕЛІ ЗА ДЕМІНГОМ  ДЛЯ КУРАЦІЇ 

ХВОРИХ ТА НАПИСАНЯ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ  ТА НАПИСАННЯ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ 

СТУДЕНТАМИ  ІНОЗЕМНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
Врублевська С.В., Каменщик А.В. ............................................................................................47 



214 

СУЧАСНИЙ СТАН ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  У НАЦІОНАЛЬНОМУ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
Галій Л.В.....................................................................................................................................48 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ 

НАГЛЯДІ 
Гетало О.В., Яковлева О.С. ........................................................................................................50 

ДИСТАНЦІЙНА МЕДИЧНА ОСВІТА НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ РІВНІ ДЛЯ 

ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
Глушко Л.В., Скрипник Л.М., Матковська Н.Р. ........................................................................51 

ПРИМЕНЕНИЕ ДОМЕННОГО АНАЛИЗА ЦВЕТОВОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ КАДРОВ 

ВИДЕОРЯДА ПРИ РЕШЕНИИ  ЗАДАЧ УДАЛЕННОЙ УРОФЛОУМЕТРИИ 
Годлевский Л.С., Татарчук Т.В., Шакун К.С., Стоева Т.В., Годлевская Т.Л. ............................53 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Годлевский Л.С., Татарчук Т.В. .................................................................................................55 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ - 

АНЕСТЕЗИОЛОГОВ 
Гриценко С.Н., Корогод С.Н., Семенова Т.А., Андреев С.И., Собокарь В.А. ..........................56 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УКРАИНЕ 
Грицова Н.А., Фролов А.В. ........................................................................................................58 

ВИКОРИСТАННЯ КОГНІТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ 
Губарь А.О., Бачурін Г.В., Бачурін В.І., Довбиш М.А. ..............................................................60 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗНАНЬ З ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ 
Демченко В.О. ...........................................................................................................................63 

СРАВНЕНИЕ ЛЕКСИКИ МЕДИЦИНЫ И ИНФОРМАИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Доля В.С. ....................................................................................................................................64 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯСАМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІТ У ФАРМАЦІЇ» 
Жук В.А., Пєнкін Ю.М. ...............................................................................................................66 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ПИТАНЬ 

РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІКІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ПРОВІЗОРІВ В УКРАЇНІ 
Заліська О.М., Максимович Н.М., Яцкова Г.Ю., Толубаєва В.В. ............................................69 

СИСТЕМНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  З 

ФАРМАКОЕКОНОМІКИ ТА НТА У ПІСЛЯДИПЛОМНУ  ОСВІТУ ПРОВІЗОРІВ В 

УКРАЇНІ 
Заліська О.М., Піняжко О.Б., Слабий М.В., Яцкова Г.Ю. .........................................................70 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕРВИСОВ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Иванькова Н.А. ..........................................................................................................................72 



215 

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА В ОБРАЗОВАНИИ 
Каблуков А.А., Иванькова Н.А. .................................................................................................74 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПСИХОТЕРАПІЇ 
Калашник І.В. .............................................................................................................................77 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ 
Камишний О.М., Топол І.О., Ліснича А.М., Жеребятьєв О.С. .................................................79 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ» 
Кандибей К.І., Рижов О.А. ........................................................................................................81 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА КЛІНІЧНІЙ 

ПЕДІАТРИЧНІЙ КАФЕДРІ 
Кизима Н.В., Радутна О.А. ........................................................................................................82 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПОБУДОВИ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ СТРУКТУРИ АПТЕКИ З 

ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЗНАНЬ ЗА 

ДОПОМОГОЮ МЕТОДОЛОГІЇ IDEF 
Кирильчук Д.С. ..........................................................................................................................84 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Ключко С.С. ................................................................................................................................85 

ДИСТАНЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

БИОСТАТИСТИКЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗе 
Койчубеков Б.К., Риклефс В.П., Алибиева Д.Т., Жунусова Г.Т.,  Абдыкешева Д.Т. ...............86 

ЗМІНА КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ВНЗ 
Колесник Ю.М., Рижов О.А. .....................................................................................................87 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  У ВИКЛАДАННІ 

ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙ У МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
Колоскова О.К., Гарас М.Н., Білоус Т.М., Ходоровський В.М. ...............................................89 

ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ  ДО СКЛАДАННЯ 

ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ  «КРОК-1. ФАРМАЦІЯ»  
Корнієвська В.Г., Царькова Ю.В., Панченко С.В., Корнієвський Ю.І. .....................................91 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА SCILAB 
Королев В.Д. ..............................................................................................................................93 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ УРОВНЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ И 

ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (pH) ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 
Королев В.Д., Пенкин Ю.М., Хара Г.И. .....................................................................................94 

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ 
Котелюх М.Ю. ............................................................................................................................95 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ ДО ВИДАННЯ 
Краснов В.В., Жирок М.М. .......................................................................................................96 



216 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ У СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ ПО ПРОГРАММЕ 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Круть А.С., Пидкова В.Я., Шульга А.А. ......................................................................................98 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Крушинская Т.Ю., Ложко А.Н., Стеценко И.Ю. ........................................................................99 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

НАПРЯМАМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Крячкова Л.В. ...........................................................................................................................101 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ 
Куценко Т.В. .............................................................................................................................104 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ВИКЛАДАННІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ НА 

БАЗІ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Моряк З.Б. .................................................104 

МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

НА КАФЕДРІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ,ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ 

ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ`Я 
Лехан В.М., Волчек В.В. ..........................................................................................................105 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ МОВИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ 
Лисенко Н.О. ...........................................................................................................................107 

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ «ПЕДІАТРІЇ» 
Мазур В.І. .................................................................................................................................109 

ПИТАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КАФЕДРИ 

ФАРМАКОЛОГІЇ І КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ 

АКАДЕМІЇ 
Мамчур В.Й., Нефьодов О.О., Дронов С.М. ..........................................................................110 

МАРКЕРИ РЕМОДЕЛЮВАННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ  У ХВОРИХ НА 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ СУПУТНІМ ГІПО- І ГІПЕРТИРЕОЗОМ 
Мельник Н.С., Мельник А.С. ..................................................................................................111 

РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА 

КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ 
Михайловская Н.С. ..................................................................................................................113 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ НА 

ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ОСВІТИ ПРОВІЗОРІВ 
Михайлюк Є.О., Білай І.М. ......................................................................................................114 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ ФОТОАКТИВИРОВАННОЙ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМЕ КАРИЕСА 
Назарян Р.С., Спиридонова К.Ю., *Арсеньев А.В..................................................................115 



217 

СПОСІБ РОЗПІЗНАВАННЯ ТИПУ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНИХ М’ЯКИХ ТКАНИН ЗА 

ДАНИМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ 
Нессонова М.М., Скіданов А.Г. ..............................................................................................116 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ЕВРІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Оніщенко Т.Є., Рябоконь О.В., Фурик О.О. ............................................................................119 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ «ФАРМАКОЛОГИЯ» И «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ» 
Опрышко В.И., Носивец Д.С. ..................................................................................................122 

АДАПТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ПЕДІТРІЇ СТУДЕНТАМ 
Пащенко І.В., Шульга А.О., Підкова В.Я., Круть О.С. .............................................................124 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ ДІАГРАМ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОТОЧНИХ І 

ПРОГНОЗОВАНИХ ПРОДАЖ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 
Пєнкін Ю.М., Яценко Н.М. ......................................................................................................125 

ДОДАТОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ СПИСКУ ПРИЗНАЧЕНЬ ДЛЯ 

ТИПОВИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ 
Пєнкін Ю.М., Яценко Н.М. ......................................................................................................127 

ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ КАФЕДРІ 
Подплетня О.А., Хмельникова Л.І. .........................................................................................130 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛЫХ ГРУПП В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ 
Попов С.В. ................................................................................................................................131 

ФОРМИРОВАНИЕ МАЛЫХ ГРУПП В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 
Попов С.В., Бокова С.И. ...........................................................................................................133 

РАЗВИТИЕ «КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» НА ОСНОВЕ ПАРАДИГМЫ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБОБЩЕНИЙ 
Прокопчук Ю.А. .......................................................................................................................134 

КОГНІТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНОЇ ТА 

БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ І МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 
Радзішевська Є.Б., Кнігавко В.Г., Зайцева О.В., Бондаренко М.А., Лад С.М. ......................135 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЇНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ 

МОЖЛИВОЇ ДІЇ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ТА ХІМІОТЕРАПІЇ НА ПОЯВУ  

ДРУГИХ ПУХЛИН У МАЙБУТНЬОМУ 
Радзішевська Є.Б., Васильєв Л.Я. ...........................................................................................137 

АНДРАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Райкова Т.С. .............................................................................................................................139 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННІ 

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ................................... 142 
Рибалко Л.С. ............................................................................................................................142 



218 

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 

КОГНИТИВНЫХ ПРОТОТИПОВ 
Рижов А.А., Попов А.М. ..........................................................................................................142 

АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЗАКРИТОГО ТИПУ НА ОСНОВІ 

КОГНІТИВНИХ ПРОТОТИПІВ 
Рижов О.А., Попов А.М. ..........................................................................................................144 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ 

ДИАГНОСТИКИ И ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПРИ ОГРАНИЧЕННОМ ДОСТУПЕ  

К ПАЦИЕНТАМ 
Риклефс В.П., Калиева Ш.С., Муратова А.З., Омарбекова Н.К. ............................................145 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ АНАЛИЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «KOGNITIVEDE» 
Рисованая Л.М., Высоцкая Е.В., Довнарь А.Й., Топчий В.С. .................................................146 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Рідкозубова С.О.......................................................................................................................148 

ПЕРЕДУМОВИ І ПЕРШІ КРОКИ ДО РОЗВИТКА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ  В УКРАЇНІ 
Роша Л.Г., Цевелев С.Л. ..........................................................................................................149 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КЕЙСОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРОВИЗОРАМИ НА БАЗЕ РАЗВЕТВЛЕННЫХ КЕЙСОВ В 

СИСТЕМЕ OPEN LABYRINTH 
Рыжов А.А., Андросов А.И. .....................................................................................................151 

КРИТЕРІЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ ВИКЛАДАЧА  В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ 
Самко А.В., Галиця В.В., Толмосова Н.М., Трінкаль Є.В., Рибалко О.В. ...............................152 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В МЕДИЧНІЙ 

ПРАКТИЦІ 
Саржевський С.Н. Саржевська Л.Е. ........................................................................................154 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

БОЛЬНЫМИ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Свальковский А.В., Тюрин М.В., Егоров Д.Б., Санников А.Г. ................................................155 

ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ МЕДИЧНОГО ВНЗ НА ПРИКЛАДІ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ ІНФОРАТИКИ 

ТДМУ 
Семенець А.В., Марценюк В.П. ..............................................................................................159 

ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ КЕЙСІВ ЗА 

ПРОГРАМОЮ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ  НА КАФЕДРІ 

ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 
Сиволап В.В., Лихасенко І.В. ...................................................................................................160 

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК АУСКУЛЬТАЦІЇ СЕРЦЯ У СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ 

НА КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 
Сиволап В.В., Лихасенко І.В., Олійник О.І., Авраменко Н.Ф., Полівода С.В. .......................161 



219 

ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВНОГО НАВЧАННЯ 
Сиволап В.Д., Лашкул Д.А. .....................................................................................................162 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ В МЕДВУЗах 
Сирцов В.К., Зідрашко Г.А., Алієва О.Г., Сидорова И.В., Федосєєва О.В., Таврог М.Л. .......163 

PRO ET CONTRA ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ  В МЕДИЧНІЙ 

ОСВІТІ 
Сичов Р.О. ................................................................................................................................164 

ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДИК ВИВЧЕННЯ НЕВРОЛОГІЇ З 

МЕТОДИКАМИ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 
Сікорська М.В., Візір І.В. .........................................................................................................165 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ  «ДИТЯЧІ 

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ» 
Сміян О.І., Бинда Т.П. ..............................................................................................................166 

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО  НАВЧАННЯ У МЕДИЦИНІ 
Сміян О.І., Горбась В.А., Січненко П.І., Бинда Т.П. ................................................................167 

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ У ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ НА КАФЕДРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

СПЕЦІАЛІСТА ПЕДІАТРА 
Сміян О.І., Романюк О.К., Мозгова Ю.А. ................................................................................167 

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 

НАВЧАННЯ 
Смойловська Г.П., Хортецька Т.В., Мазулін О.В. ...................................................................168 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ – ПІДГРУНТЯ ЯКІСНОЇ 

ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 
Степанський Д.О., Дараган Г.М., Романенко Т.А. .................................................................170 

ВПЛИВ ЕРГАТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ НА 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СТУДЕНТА 
Страхова О.П............................................................................................................................171 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ И 

ТРАДИЦИОННЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ В 

ЗГМУ 
Строгонова Т.В., Данилевич Е.Н., Ермак И.Р. ........................................................................173 

ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДУ ПРОБЛЕМНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ 

ВИВЧЕНІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ» 
Ткаченко Н.О., Демченко В.О. ................................................................................................175 

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ 
Толочко В.М., Артюх Т.О., Зарічкова М.В., Музика Т.Ф. .......................................................177 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ-ФОРУМІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ 

КУРСІ З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ» 
Томарєва Н.О. .........................................................................................................................180 



220 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  У ПІДГОТОВЦІ 

АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВПО ДИСЦИПЛІНІ «ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ 

ХВОРОБИ»В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ 
Усачова О.В., Конакова О.В., Пахольчук Т.М., Сіліна Є.А., Дралова О.А. ............................181 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
Федосеева А.А., Пенкин Ю.М. ................................................................................................183 

РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В 

МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 
Федотов В.П., Макарчук О. І., Макуріна Г.І., Макарчук А.О. ................................................185 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 
Фоміна Л.В. ..............................................................................................................................190 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ  НА БАЗІ 

ВІРТУАЛЬНИХ ПАЦІЄНТІВ У ЗАПОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 
Фурик О.О., Рябоконь О.В., Оніщенко Т.Є. ............................................................................191 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПЕДАГОГІЧНИЙ 

ПРОЦЕС ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
Хвисюк О.М., Марченко В.Г., Коломійченко Ю.А., Корж О.М.,  Кузьменко А.С. ................193 

ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ І СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ПІДГОТОВЦІ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ 
Хвисюк О.М., Марченко В.Г., Корж О.М., Коломійченко Ю.А.,  Цодікова О.А. ..................195 

ДОСВІД  ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
Хмельникова Л.І., Клебанський Є.О. .....................................................................................197 

ОБРАБОТКА НЕЧЕТКИХ ДАННЫХ В СРЕДЕ  OPEN OFFICE.ORG CALC 
Цаканян И.С. ............................................................................................................................198 

КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

«МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ  У ФАРМАЦІЇ»  
Червоненко Н.М., Ткаченко Н.О., Демченко В.О. .................................................................200 

СКЛАДНОСТІ В ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧА (ТЬЮТОРА) ДЛЯ ПРОБЛЕМНО - 

ОРІЄНТОВАННОГО НАВЧАННЯ 
Черковська О.С. .......................................................................................................................201 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЗАСОБАМИ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Шевченко А.І. ..........................................................................................................................203 

РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНО-

ОРІЕНТОВАНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ  І ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ 

ВИКЛАДАЧА 
Шевченко А.І., Сидоренко О.М., Козич І.В. ...........................................................................205 



221 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В РАМКАХ ПРОЕКТУ «TEMPUS» ЯК 

ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 
Шумна Т.Є. ...............................................................................................................................206 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 

ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 
Якубовская С.В., Высоцкая Е.В., Никонов В.В. .......................................................................207 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРОГО КУРСА НАБОРА 2015 – 2016 УЧЕБНОГО 

ГОДА КАФЕДРЫ БМК ФБМИ 
Яценко В.П., Фурдыга К.В.,  Волосына Н.А. ...........................................................................209 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОШИРЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ З 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Яцинік А.В. ...............................................................................................................................210 

 



222 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ 

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ  

ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ 2015» 

 

12-13 листопада 2015 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 06.11.2015 р. 

Формат 60х84/16.Папір офсетний. Друк – ризограф. 

Умов. друк. арк. 9,2 

Наклад 500 прим. Зам. № 6613 

Оригінал-макет виконаний в ЦДОТ ЗДМУ 

69035, г. Запоріжжя, пр-т Маяковського 26, 

тел. (061) 224-68-16 

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

ДК № 2952 від 30.08.2007 р. 

 


