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UDС 378.147.091.3.016-048.35:[378.4:61](477.64-25) 

MODERN ASPECTS OF PROBLEM-BASED LEARNING IN ZSMU 

Alexandrova E.V., Vasilyev D.A., Levich S.V. 

Zaporozhye State Medical University 

Department of Biochemistry and Laboratory Diagnostics 

Keywords: “TEMPUS”, problem-based learning (PBL), student’s 

individual work. 

Problem-based learning has a long history, because it’s not conceivable to 

explain practice only by teaching a theory. 

PBL is based on three main preconditions for effective and comprehensive 

learning process: it is student-centered; an active process of knowledge building; it 

is collaborative. 

Students simulate every time a small academic research process that should 

train them in becoming researchers: from identifying the questions, engaging with 

the literature, looking for evidential material, formulating arguments, and 

presenting their individual research findings to each other in the next lesson. 

The basis for this strategy centered on the argument that, based on their 

research on clinical reasoning, it was far more effective to teach medical students 

through solving problems than through traditional methods of medical education. 

During the learning process every student feels free to say whatever comes 

to mind, any ideas or comments, no matter how unsophisticated or inappropriate 

they might seem, without being put down or criticized, because the role of teacher 

is be a facilitator, who activate students by launching a project with an “entry 

event” that engages student interest and initiates questioning. 

For example, if the goal of the project is to investigate a certain clinical 

case, a question like: “Can you describe information about the patient?” doesn’t 

really encourage learning. But a question “Can you, as a specialist, understand 

bedroom diagnosis of a patient?” does direct student learning, collaboration, 

communication, critical thinking.  

My main argument is that PBL is best understood not as a pure learning and 

teaching technique but as a complete education strategy supported by real-life 

principles. 

 

UDС 616-052:004.946]:378.091.214:[378.4:61](495) 

INTEGRATION OF VIRTUAL PATIENTS INTO AUTH MEDICAL 

SCHOOL CURRICULUM: MEDICAL TEACHERS’ AND STUDENTS’ 

PERCEPTIONS 

Eleni Dafli, Panagiotis Bamidis 

The Medical School of Aristotle University of Thessaloniki 

Keywords: medical education, Virtual Patients, medical curriculum. 
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Introduction: The Medical School of Aristotle University of Thessaloniki 

(AUTH) has made efforts to improve medical education, trying to assimilate new 

trends and modernize the curriculum. Part of this effort was the development of a 

Virtual Patients (VPs) repository, aiming to be used for training students in 

applied knowledge, clinical reasoning and professional attitude. That finally led to 

the incorporation of these newly created educational objects in Problem Based 

Learning sessions in AUTH medical curriculum. 

Methods: To explore medical students’ and teachers’ perception of VPs’ 

integration in medical curriculum, a descriptive study was designed and 

performed, as an attempt to explore and explain, while providing additional 

information, about VPs design, implementation and integration in medical 

curriculum, from both sides, medical students’ and teachers’ as well. In total, 219 

participants, both medical teachers and students, participated in the evaluation 

procedure of VPs’ implementation and curriculum integration, with the use of two 

on line available questionnaires, for the teachers’ and students’ evaluation, 

accordingly.  

Results: The majority of medical teachers responded that this procedure 

worked well with multiple benefits, such as the increase of research interest for 

clinical situations, the enhancing of a work atmosphere and the strengthening of 

interaction between them. Besides, they considered VPs as an important additional 

training process and a valuable tool for acquisition of clinical skills for both 

students and teachers. Medical students found VPs as realistic and challenging 

tools for enhancing clinical skills reasoning and acquisition of applied knowledge. 

They proposed the implementation of VPs in all medical specialties and suggested 

their full integration into the medical curriculum. 

Discussion: For medical curriculum development purposes, we expect that 

insight into medical teachers’ and students’ perceptions of VPs creation, 

implementation and use will enable faculty developers to tailor their activities to 

the needs of a more modernized curriculum. 

Conclusions: The results of this study document high acceptance of VPs’ 

integration in medical curriculum from both medical teachers’ and students’ point 

of view. 

 

UDC: 61:378.147 

PROBLEM- BASED LEARNING (PBL): STUDENTS' OPINION 

Khamchiyev K., Derbissalina G., Bekbergeova Zh., Ostanin A. 

Astana Medical university, Astana, the Republic of Kazakhstan 

Keywords: “TEMPUS”, innovative learning method, problem-based 

learning (PBL), student’s individual work, “AMU” JSC. 

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 
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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. 

Astana Medical University since 2013 has started working in the 

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

National Centers 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. 

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. 

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. There were studied 18 clinical cases. 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. Here are the opinions of our 

students during the reflection, which is carried out by the tutors after each class:  

“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”. 

«We argued a lot about some points of medical ethics, about depression and 

ways of recovering from it. I want to thank all of our mentors: Terry Poulton, Ella, 

Kureysh and all tutors who give us opportunity to study in new experimental way 

and to find information by ourselves. It develops us as self-dependent persons and 

doctors in future». 

«In my opinion, we have known a lot of new things, such as osteoporosis, 

osteopenia, about social help in Kazakhstan, and what kind of services it should 

provide, then have seen x-ray of Collesses’ fracture – one type of broken radiation 

bone that is consequence of osteoporosis, which the patient received as a result of 

the fall».  

«PBL is a style of active learning. Working in groups, students identify 

what they already know. What they need to know and how and where to access 

new information that may lead to the resolution of the problem. The role of the 

instructor (known as the tutor in PBL) is to facilitate learning by supporting 
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guiding and monitoring the learning process. The tutor must build student’s 

confidence to take on the problem and encourage the students. While also 

stretching their understanding. PBL represents a paradigm shift from traditional 

learning philosophy, which is more often lecture-based. The constructs for 

teaching PBL are very different from traditional classroom/lecture teaching». 

«Actually, the case was instructive. We gathered plenty of information, 

knew some interesting facts about different diseases such as osteoporosis, 

fractures, medicines and their pharmacological effects, also we found out exactly 

the information about social services and how they response to problems of the 

people. I believe that such method of studying will continue and spread among all 

groups of university». 

«I want to thank our tutor and creators of the case, and I hope for more 

interesting stories from the lives of ordinary people and to replenish our 

knowledge, which in future will serve as a good example to us». 

«The case was moderately interesting, moderately scientific, and 

informative. Tutor has all the necessary communication skills, ability to lead the 

students in the right direction. In past classes, we have used our medical skills. I 

really liked to cast round for the hypotheses and methods of their evidence».  

«That was amazing experience where I learned many diseases, more over I 

was reached about social life of old people and their active life. I got good tutor, 

which helped to our group thinking clearly and in right direction. I need more 

PBL». 

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. 

 

UDC 378.091.64:616-02/-07]-057.87 

FROM SYMPTOMS TO DIAGNOSIS: COMMON EVIDENCE-BASED 

GUIDE COURSE FOR STUDENTS AND THEIR PBL TUTORS 

Nino Bregvadze-Tabagari, Sergo Tabagari, Paata Tsagareishvili 

David Tvildiani Medical University, Tbilisi, Georgia 

Keywords: “TEMPUS”, innovative learning method, problem-based 

learning (PBL), student’s individual work. 

Constructing a differential Diagnosis, choosing and interpreting diagnostic 

tests and their results are key skills for all physicians and are some of the primary 
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new skills medical students begin to learn during their PBL sessions. The diagnostic 

process, often called clinical reasoning is complex, but it can be broken down into a 

series of steps; understanding of general approaches (with some helpful examples) for 

it, can be helpful for involved students before beginning ( and/or on early stages) of 

PBL-tutorials; as well as, it will be helpful for PBL tutors (not always MD`s, even for 

MD`s and even for clinicians) . The reason for it, is that students always learn this 

process through intuition, their teachers teach them without direct instruction and 

deep understanding how they themselves do it. However, diagnostic reasoning is a 

difficult task (all experts in medical education believe in it). So, organizing course 

that makes it deciphered is very important because makes it easier for students and 

their PBL tutors for learning/teaching purposes. 

Medical Education Center of David Tvildiani Medical University in the 

framework of EC funded TEMPUS project “Establishment of the Supra-Regional 

Network of the National Centres in Medical Education, focused on PBL and 

Virtual Patients” develops such supporting (for PBL) teaching course for students 

and PBL tutors.  

The course explains the complex diagnostic process, its steps, such as “data 

acquisition”, “accurate problem representation”, “development of a complete, 

framed differential diagnosis”, “prioritization the differential diagnosis” etc. 

(organized in 7 main steps); with prerequisites, deep explanation and examples for 

them. 

Development, implementation and effective exploitation of every project 

(in our case PBL curriculum, sessions and process in general) needs careful 

attention and precise added steps; in our case elaboration of new teaching course 

for students and PBL tutors must help in deeper understanding PBL 

theory/practice itself and support not only sustainability of project, but also ePBL 

teaching/learning itself.  

 

УДК 681.3.06 

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОЇ ТА 

КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ 

Авраменко А.І. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, медичний університет, 

кафедра фізичної та колоїдної хімії. 

Сучасні динамічні соціально-економічні реалії вимагають 

конструктивних змін у галузі медичної освіти і направляють науковий 

пошук на розвиток нових шляхів формування компетентної особистості, яка 

не просто володіє сумою знань, умінь, навичок і професійно необхідних 

якостей. Це дозволило значно збільшити роль інтерактивних методів у 

процесі навчання. 
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У традиційній організації навчального процесу в якості способу 

передачі інформації використовується однобічна форма комунікації. Суть її 

полягає в трансляції викладачем інформації та в її наступному відтворенні 

студентами. 

Перехід на компетентнісний підхід при організації процесу навчання 

передбачає широке використання в навчальному процесі активних форм 

проведення занять (комп'ютерних симуляцій, ділових і рольових ігор, 

розбору конкретних ситуацій, психологічних та інших тренінгів) у поєднанні 

з позааудиторною роботою. 

У порівнянні з традиційними формами ведення занять, в 

інтерактивному навчанні змінюється взаємодія викладача і учня: активність 

педагога поступається місцем активності учнів, а завданням педагога стає 

створення умов для їх ініціативи. Студент стає повноправним учасником 

навчального процесу, його досвід служить основним джерелом навчального 

пізнання. Педагог не дає готових знань, але спонукає учасників до 

самостійного пошуку і виконує функцію помічника в роботі. 

У ході діалогового навчання студенти вчаться критично мислити, 

вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної 

інформації, зважувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, 

брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми.  

Мета роботи. Обґрунтувати доцільність впровадження інтерактивних 

методів навчання медичної хімії у вирішенні наступних проблем: 

- формування в учнів інтересу до дисципліни; 

- оптимальне засвоєння робочого матеріалу; 

- розвиток інтелектуальної самостійності; 

- навчання роботі в команді, терпимості до чужої точки зору; 

- встановлення взаємодії між учнями; 

- формування у студентів думок, відносин, професійних і життєвих 

навичок.  

На кафедрі фізичної та колоїдної хімії в інтерактивній формі 

проходять заняття за темами: «Фазові рівноваги», «Термодинаміка». 

При організації інтерактивного навчання ми дотримувалися таких 

правил: 

- в роботу повинні бути залучені в тій чи іншій мірі всі учасники; 

- необхідно подбати про психологічну підготовку учасників (не всі, 

хто прийшов на заняття, психологічно готові до безпосереднього включення 

в ті чи інші форми роботи). Корисні розминки, постійне заохочення за 

активну участь у роботі; 

- учасників в технології інтерактиву не повинно бути багато 

(оптимальна кількість учасників – до 20 осіб); 

- аудиторія повинна бути підготовлена з таким розрахунком, щоб 

учасникам було легко обмінюватися місцями для роботи в малих групах; 

- чітке закріплення (фіксація) процедур і регламенту. 
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Тому на занятті студентам запропонували розділитися на кілька груп. У 

кожної групи була своя ділянка роботи, результат якої впливав на загальний 

підсумок виконуваної роботи. Таким чином, студенти в групах розуміли, що 

від їхнього ступеня теоретичної підготовки до заняття, практичних навичок, 

точності, злагодженості дій залежить результат не тільки роботи їх групи, але і 

всього колективу в отриманні підсумкового результату. Потім студенти самі 

провели аналіз отриманих результатів, зробили висновки, провели оцінку і 

самооцінку своїх дій, проаналізували помилки. 

Висновки. Інтерактивні форми навчання забезпечують високу 

мотивацію, міцність знань, творчість і фантазію, комунікабельність, активну 

життєву позицію, командний дух, цінність індивідуальності, свободу 

самовираження, акцент на діяльність, взаємоповагу і демократичність. 

 

УДК [378.147:(37+159.9)]:61 

УПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Альохіна Н.В. 

Національний фармацевтичний університет 

Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, проблемна 

ситуація, психолого-педагогічні дисципліни. 

Важливою складовою професійної діяльності медичних та 

фармацевтичних працівників є професійне спілкування, ефективність якого 

залежить від розвитку психологічної, комунікативної, соціальної 

компетентностей фахівця. На формування зазначених компетентностей 

спрямовані навчальні дисципліни «Психологія», «Психологія спілкування» для 

студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація» та дисципліни 

«Основи психології та міжособистісне спілкування», «Психологія», «Теорія та 

методика викладання у вищій школі», «Педагогічна практика» для студентів 

спеціальності «Лабораторна діагностика». Використання проблемно-

орієнтованого навчання під час викладання зазначених дисциплін сприятиме 

оволодінню психологічними вміннями й навичками. 

Мета нашого повідомлення полягає у висвітленні особливостей 

використання проблемно-орієнтованого навчання під час вивчення 

студентами медичних та фармацевтичних спеціальностей психолого-

педагогічних дисциплін. 

За Є. Клімовим, використання проблемно-орієнтованого навчання у 

викладанні психологічних і педагогічних навчальних дисциплін передбачає 

використання проблемних ситуацій і помилок, «виробництво психологічного 

знання» та його переживання. Для розгляду дидактичних аспектів створення 

проблемних ситуацій потрібно розмежувати ті ситуації, які викладач створює 

під час лекцій, та ті, що створюються на семінарських або практичних заняттях. 
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При лекційному викладанні психолого-педагогічних дисциплін 

реалізація проблемно-орієнтованої технології відбувається таким чином: 

викладач спочатку ставить проблемне питання, описує факт, психічне явище, 

експериментальну або життєву ситуацію, а потім дає їхнє теоретичне 

узагальнення у вигляді поняття, демонструючи, як саме психологічні знання 

можуть допомогти пояснити або вирішити проблему. Під час лекції викладач 

має розкрити сутність проблеми та її актуальність для майбутньої професійної 

діяльності. Також необхідно слідкувати та контролювати, наскільки студенти 

зрозуміли логіку лекції. Здійснити такий контроль допоможуть завдання на 

побудування алгоритму розвитку проблеми, який має містити лаконічно 

сформульовані проблеми та перелік запропонованих рішень.  

На семінарських заняттях ця методика може бути застосована в 

іншому варіанті: студенти отримують завдання розробити найбільш 

розгалужену схему психологічних проблемних питань за визначеною темою. 

Ефективною є підготовка п’ятихвилинних міні-повідомлень за окремими 

питаннями теми, у яких студент має сформулювати психологічну 

(педагогічну) проблему, розкрити її сутність, надати власну оцінку та 

зробити висновки, не користуючись при цьому друкованим текстом. 

Проблемно-орієнтований метод викладання психолого-педагогічних 

дисциплін передбачає активне застосування дискусій. Кожний студент 

попередньо отримує завдання підготувати певну кількість аргументів на 

користь власної позиції із визначеного питання, бо відсутність попередньої 

підготовки студентів часто унеможливлює проведення ефективної дискусії. 

Окремі психологічні теми, наприклад «Спілкування у лікувальному 

процесі», «Конфлікти у медичному середовищі» тощо, доцільно розглядати 

на семінарських (практичних) заняттях у вигляді рольових ігор, які надають 

можливість «вжитися» у задану психологічну ситуацію.  

Отже, використання проблемно-орієнтованого методу при викладанні 

психолого-педагогічних дисциплін для студентів медичних та 

фармацевтичних спеціальностей не лише дозволяє засвоїти потрібні знання, 

але й сприяє формуванню вмінь використовувати їх на практиці, розвиває 

здібності мислити творчо та нестандартно. 

 

УДК 378.147.091.3.016:005:004.457:004.75 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫМ ОБУЧЕНИЕМ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ MS Office 365 

Андросов А.И., Иванькова Н.А.  

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: информационные технологии, е-календарь, 

проблемно-ориентированное обучение, облачные технологии, 

информационное пространство. 
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Формирование инфраструктуры для высокоскоростного Интернета 

стало платформой для активного развития новой парадигмы 

информационно-коммуникационных технологий, а именно, «облачных 

технологий». В настоящее время корпорация Microsoft активно развивает 

облачные сервисы, как наиболее перспективное направление, предоставляя 

высокотехнологичные программные инструменты, такие как MS Office 365.  

Одним из масштабных инструментов с разнообразными ИТ 

сервисами, позволяющим создать единое информационное пространство 

университета, является SharePoint Online.  

Microsoft SharePoint предоставляет широкие инструментальные 

средства для организации информационного сопровождения учебного 

процесса кафедры. Одной из функций работы кафедры является составление и 

предоставление расписания. Традиционная система обучения предполагает 

формирование расписания на семестр. Обучение студентов в рамках проекта 

TEMPUS предполагает изучение материала по кейсам, что создает 

необходимость динамического формирования расписания.  Каждую неделю, в 

соответствии с задачами кейса, формируется расписание лекций, 

практических занятий и консультаций. Учитывая то, что формирование кейсов 

происходит в ходе реализации проекта, практически каждые две недели 

необходимо предоставлять новое расписание. В связи с этим, нами была 

проведена работа по созданию единого, динамически изменяющегося 

расписания.  
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Сайт MicroSoft Online предоставляет возможность преподавателям и 

студентам иметь доступ к такому расписанию. Расписание является 

интегрирующим звеном, поскольку объединяет преподавателей, 

находящихся в различных корпусах кампуса и преподавателей, которые 

проводят обучение на удаленных клинических кафедрах. 

В отличии от простого расписания, размещенного на веб сайте, 

публикация событий в календаре SharePoint, дает нам ряд дополнительных 

функций, каких как: рассылка сообщений, приглашение к участию, 

уведомление, подписка на событие, комментарии, создание рабочего 

процесса, экспорт мероприятий. 

Это несомненно важное преимущество для учебных заведений. В 

рамках одной организации все учетные записи Office 365 синхронизированы 

между собой. Сервис Exchange Online дает уникальные возможности, 

помимо стандартных почтовых функций, а именно: 

o глобальная адресная книга контактов: все адреса преподавателей 

и студентов располагаются в единой адресной базе, доступ к которой можно 

получить в любой точке и с любого устройства; 

o просмотр календарей: студенты и преподаватели имеют 

возможность просматривать календарные планы и задачи друг друга; 

сотрудники университета могут совместно составлять расписание занятий и 

предоставлять к нему доступ студентам в одни клик; в дальнейшем, об 

изменениях в расписании, учащиеся и преподаватели будут автоматически 

уведомляться. 

Вывод. Организация е-календаря на базе расписания, как 

интегрирующего звена, обеспечивает планирование и проведение в 

кратчайшие сроки всевозможных онлайн-мероприятий, таких как 

видеоконференции, собрания, презентации или консультации онлайн для 

аудиторий до 1500(!) студентов. 

 

УДК 004.9 

ІННОВАЦІЙНА КІБЕРНЕТИЧНО-АКМЕОЛОГІЧНА МЕДИКО-

БІОЛОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

НАВЧАННЯ 

Антонов В.М.  

Національний технічний університет України «КПІ» 

Українська Академія Акмеологічних Наук 

Ключові слова: кібернетична акмеологія, інновації, технологія, 

біологічна та біотехнічна система. 

Вступ. НТУУ «КПІ», разом з Українською Академією Акмеології 

(УАА) - відділення «Прикладна (професійна) акмеологія, секція 

“Кібернетична акмеологія” - здійснює дослідження, аналіз та синтез людини 

з метою конструювання її медико-біологічних моделей (індивідуальної – 
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реальної, індивідуальної – акме, нормативно – гіпотетичної тощо) для 

розкриття сутності (генотипу) організму особи, її потенційно-ресурсних 

можливостей, самовизначення, самоактуалізації, самодостатності, 

самозабезпеченості тощо для підвищення якості навчання. Дослідження мають 

науковий теоретично-практичний характер, що дозволило отримати реально 

існуючу інноваційну біотехнічну комп’ютерну систему на основі нової 

кібернетично-акмеологічної медико-біологічної технології. Система отримала 

назву Кібернетично - Акмеологічна Медико-Біологічна Системи (КАМБС) 

проблемно-орієнтованого навчання (ПОН).  

Мета дослідження, проектування та впровадження КАМБС - 

проаналізувати основні властивості організму людини, вплив на людину 

внутрішніх і зовнішніх факторів, спрогнозувати домінанту поведінки 

людини на основі її генотипу і виховання, визначити індивідуальні шляхи її 

проблемно-орієнтованого навчання та досягнення нею її акме-потенційно-

ресурсних можливостей (філо- і онтогенетичних), сформувавши у 

діалоговому режимі: поради, рекомендації, технології, алгоритми, програми, 

ігрові моделі поведінки тощо для зацікавленої особи на основі інноваційної 

кібернетично-акмеологічної медико-біологічної технології. 

Основна частина. Автор, як керівник відділення «Прикладна 

(професійна) акмеологія, секція “Кібернетична акмеологія”» займається 

дослідженням проблем людини у сучасному світі та визначення особою свого 

акме-шляху життєдіяльності на основі її базових потенційно-ресурсних 

параметрів, мети та впливу оточуючого середовища. Автором на основі 

системного аналізу КАМБС спроектована інноваційна Кібернетично-

Акмеологічна Екпертно-Аналітична Система (КАЕАС) медико-

біологічного спрямування для прогнозування життєдіяльності гармонійної 

акме-Людини, її освіти та акселерації її внутрішніх можливостей, яка 

досліджує біля 4 000 чинників, що характеризують суть Людини (генотип, 

виховання, освіта) з метою визначення акме-тренду мети Особи на різних 

проміжках часу її життєдіяльності під кутом зору: самоосвіти, 

самовизначення, само- актуалізації, самовиховання тощо. Функціями КАЕАС є 

наступні: автоматизована медико-біологічна акме-діагностика та акме-

тестування; створення та ведення паспортних експертно-аналітичних медико-

біологічних баз даних, баз знань та мета знань; реалізація підсистем 

інтелектуальної підтримки прийняття рішень особою, яка приймає рішення 

(лікар, медик, біолог, психолог тощо), експертно-аналітичне автоматизоване 

ведення потенційно-ресурсної інформації про Особу; автоматизоване 

експертно-аналітичне прогнозування стану організму людини; реалізація теле-

медичних медико-біологічних інтелектуальних технологій (ІТ. Автор 

розробляє та реалізує АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ на основі нової науки 

– КІБЕРНЕТИЧНОЇ АКМЕОЛОГІЇ, головне призначення якої, 

МОДЕЛЮВАННЯ: Нормативно-Гармонійної Акме-Людини, 

Індивідуально-Гармонійної Акме-Особи. Акме-Модель Особи досліджується 
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як: нормативна та індивідуальна (минула, поточна, майбутня-прогнозна), а 

також мінімальна, максимальна, міні-максна, моно-, полі- акмова, n- вимірна, 

ймовірнісна, динамічна, статистична тощо. Акмеологія - це розквіт, вершина 

розвитку, Акме – досягнення у фізичному, психічному, духовному напрямках 

життєдіяльності Людини. Акмеологія – це наука про гармонійний розвиток 

зрілої особистості; про цінності людини; про самовдосконалення, 

самореалізацію, самоактуалізацію людини; про методи (технології) акме-

життєдіяльності особи у професійному, духовному, моральному, біо-, 

психо-, фізіологічному напрямках. Авторське дослідження гармонійності 

Особи базується на оптимальному співвідношенні існування та взаємодії 

ВНУТРІШНІХ і ЗОВНІШНІХ факторів – їх більше 4 000 – (характеристик) 

людини. На основі даних, що вводяться з датчиків, формується симптом-

комплекс здоров’я/захворювання особи, де представлені різні типи симптомів. 

Мета кіберакмеології полягає у реалізації на комп’ютері усіх потенційно-

ресурсних можливостей особистості та її виховання, програмування його 

здібностей, інтелекту, стану узгодженості (конгруентності) з собою (з 

довкіллям) тощо з метою прогнозування та видачі відповідних індивідуальних 

рекомендацій, порад, методик, технологій, алгоритмів стосовно поведінкової 

акселерації його акме- можливостей (конструктивних або деструктивних).  

Висновок. Розглянуті основні властивості організму людини (генотип), 

вплив на людину внутрішніх і зовнішніх факторів, розглянута домінанта 

поведінки людини на основі її онто- і філоґенезу. Визначаються індивідуальні 

шляхи досягнення розвитку її акме-потенційно-ресурсних можливостей. 

Формулюються у діалоговому режимі: поради, рекомендації, технології, 

методики, алгоритми, програми, моделі поведінки тощо для зацікавленої Особи 

щодо шляхів досягнення нею своїх природних акме-точок. Визначено, що 

результатом роботи КАЕАС є «побудова» комп’ютерної моделі Особи 

(нормативної та індивідуальної) з метою системного аналізу та видачі особі, що 

приймає рішення (ОПР), нових методик, програм, алгоритмів, моделей тощо, які 

синтезують шляхи досягнення конструктивної мети людини з урахуванням її 

індивідуального генотипу, освіти та виховання на основі інноваційної 

кібернетично-акмеологічної біологічно-медичної технології проблемно-

орієнтованого навчання.  

 

УДК 378.14:614.23:616-08 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ-

АНЕСТЕЗИОЛОГОВ НА КАФЕДРЕ СИМУЛЯЦИОННОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

Артёменко В.В., Носенко В.М., Берлинская Л.И., Караконстантин Д.Ф. 

Одесский национальный медицинский университет 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, 

последипломное образование, симуляционная медицина, анестезиология. 

Введение. Новейшим направлением в последипломном образовании 
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анестезиологов на базе впервые в Украине созданного в ОНМедУ Учебно-

инновационного центра практической подготовки врача стал внедрённый в 

последнее время метод проблемно-ориентированного обучения.  

Цель исследования. Обобщить первый опыт и подвести итоги 

применения проблемно-ориентированного обучения симуляционным 

методикам врачей анестезиологов.  

Основная часть. Проблемно-ориентированное обучения позволяет 

обучаемым анестезиологам (курсантам различных циклов последипломного 

образования и интернам) быстро включиться в реальную среду через 

создание гипотетических и виртуальных ситуаций. Особенностью данной 

методики является следующее:  

1) лекции, обеспечивающие основное содержание всего цикла 

обучения, объединены и интегрируют в себе ряд тем, касающихся 

конкретных клинических ситуаций (например, - гиповолемий при различных 

состояниях, в том числе и неотложных);  

2) группа обучающихся, обычно насчитывающая 12-18 врачей, 

разделяется на несколько подгрупп по 5-6 человек, с которыми работает один 

инструктор Центра;  

3) одна тема плана занятий обсуждается каждой подгруппой в течение 

3 занятий (3 подтемы);  

4) в один день обычно обсуждаются несколько подтем из различных 

тем; 

5)  врачам информация подаётся не сразу, а по частям, по мере 

постепенного  обсуждения имеющихся фактов и собранной ими информации 

(личный опыт, презентации преподавателя группы, доклады и рефераты 

самих обучаемых, данные из сети Интернет, из руководств, основанных на 

доказательной медицине, и т.п.); 

6) основной упор делается на то, что проблемы подтемы занятия 

решаются по мере последовательного разрешения конкретных клинических 

ситуаций и достижения определенных целей соответственно утверждённым 

клиническим протоколам; 

7) клинические ситуации многократно прорабатываются, в том числе 

и с помощью сценариев для роботов-симуляторов последнего поколения 

высокого уровня реалистичности с обратной связью и с гибкой системой 

программирования; 

8) используется постоянная видеозапись проводимого тренинга в 

режиме «online» в каждой подгруппе, которую могут наблюдать на 

мониторах все обучаемые;  

9) обучение в подгруппах сконцентрировано на поиске информации, 

необходимой для решения конкретных практических ситуаций и сценариев, 

и на отработке практических навыков для этого;  

10) роль преподавателя в подгруппе обычно заключается в 

мониторинге и обеспечении дискуссии в нужном направлении, в проведении 
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обсуждения (дебрифинга), в совместном с обучаемыми анализировании 

записанного в реальном времени видеоматериала;  

11) в итоге каждому обучаемому по конкретной подтеме выставляется 

интегрированная оценка, включающая оценивание умения найти 

информацию по проблеме, вместе командно принять общее решение по 

проблеме, отработать практические навыки по её реализации, комплексно 

выполнить все требования клинического протокола или алгоритма лечения 

конкретной клинической ситуации. 

Вывод. Проблемно-ориентированное обучения позволило обучаемым 

очень быстро включиться в реальную среду симуляционного тренинга, 

значительно улучшить командную работу, более качественно отработать 

практические навыки.  

Заключение. Внедрение метода проблемно-ориентированного обучения 

врачей курсантов и интернов позволило значительно повысить качество 

последипломного образования, подготовило обучаемых к быстрому 

командному принятию решений при неотложных ситуациях в анестезиологии. 

 

УДК: 378.661:331.363 

ВИРТУАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ И ПРОБЛЕМНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКЕ УЧЕБНО-

ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА ПРИ ОДЕССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Артёменко В.В., Семченко С.С., Егоренко О.С., Осинцева В.И. 

Одесский национальный медицинский университет 

Ключевые слова: виртуальная операционная, проблемно-

ориентированное обучение, симуляционное обучение, медицинская 

практика, хирургия  

Введение. На базе учебно-инновационного центра практической 

подготовки врача при Одесском национальном медицинском университете 

работает виртуальная операционная. 

Цель исследования. Внедрение современных технологий в 

образовательную практику. 

Основная часть. В виртуальной операционной одновременно могут 

проходить обучение 14 курсантов. В арсенале центра 11 лапароскопических 

платформ LapTrainer, симулятор для виртуальной гистероскопии VirtaMed 

HystSim, симулятор для виртуальной лапароскопии LapMentor, симулятор 

для виртуальной микрохирургии глаза ImmersiveTouch.  

Благодаря LapTrainer врач может: 

• освоить основные лапароскопические хирургические навыки и 

умения;  

• практиковать перенос предметов, рассечение и ушивание тканей;  
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• научиться соотносить операционную картину на мониторе (2D) с 

реальными манипуляциями в 3D пространстве;  

• улучшить координацию «глаз-руки»;  

• развить амбидекстрию; 

• тренироваться на изолированных препаратах (ткань и органы 

животных), так называемая Ветлаб. 

Симулятор для виртуальной гистероскопии VirtaMed HystSim 

позволяет отработать 48 клинических случаев гистероскопических процедур, 

так называемых, кейсов: 

• диагностическая гистероскопия: 12 вариантов с различными 

патологиями и уровнем сложности; 

• удаление полипов: 8 вариантов клинических случаев удаления 

полипов с разным уровнем сложности, используется электрод-петля; 

• удаление подслизистых миоматозных узлов I и II типов: 8 вариантов 

клинических случаев миом, различной сложности и расположения; 

• абляция эндометрия: 4 варианта;  

• морцелляция посредством MyoSure hysteroscopic tissue removal 

system фирмы Hologic. 

Доступен урологический модуль по трансуретральной резекции 

простаты. 

Immersive Touch – современная виртуальная анатомическая 3D модель 

в сфере офтальмологии, которая отображает визуальные, тактильные и 

звуковые ощущения в ответ на действия хирурга-офтальмолога. С помощью 

манипуляторов и 3D очков можно проводить офтальмологическую 

операцию, ход которой отображается на специальном экране. Доступен 

просмотр различных поперечных разрезов, настройка углов просмотра, что 

позволяет понимать разницу в анатомической структуре и облегчает 

обучение.  

Непосредственно перед выполнением задания можно просмотреть 

обучающее видео, во время выполнения и после получить подробный отчет 

о выполненной процедуре (затраченное время, процент эффективности, 

допущенные ошибки). 

Виртуальная лапароскопия LapMentor позволяет полностью 

воспроизвести и шаг за шагом отработать этапы основных хирургических 

лапароскопических операций, гинекологических операций в т.ч.: 

гистерэктомии, оофоректомии, трубной стерилизации; лечение эктопической 

беременности (различные случаи) и урологических операций. 

Эти тренажеры обладают высокоэффективной обратной (тактильной) 

связью с имитацией сопротивления тканей (гаптика), имеет высокую 

реалистичность и точность; автоматическую оценку выполненных 

манипуляций после каждого этапа (скорость выполнения, эффективность 

коагуляции, ошибки: ятрогенные перфорации, кровотечения и др.) 
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Задания проводятся по уровням сложности: базовый, средний, 

экспертный. 

В 2014 году, впервые в Украине, был проведен государственный 

экзамен у врачей-интернов акушер-гинекологов с использованием 

виртуальных моделей. В рамках курсов тематического усовершенствования 

по базовой эндоскопии обучались магистранты, интерны и клинические 

ординаторы профильных кафедр университета. Было проведено ТУ 

«Базовые навыки эндоскопии в гинекологии» врачам акушер-гинекологам с 

разных медицинских учреждений Украины.  

Заключение. Модели виртуальных операционных открывают большие 

преимущества в освоении навыков, которые в условиях нашей системы 

медицинского образования, получить представляется крайне сложно. 

 

УДК: 378.661:331.363 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНУ 

ОСВІТУ 

Артьоменко В.В., Шандра М.В., Семченко С.С., Єгоренко О.С. 

Одеський національний медичний університет 

Ключові слова: інновації, проблемно-орієнтоване навчання, 

підвищення кваліфікації, медична освіта. 

Вступ. На сьогоднішній день симуляційне навчання в медицині, на 

відміну від навчання в авіації, судноводіння, автоводіння, інженерії та інших 

сферах, майже не представлено в нашій країні. Зустрічаються окремі 

тренажери в деяких приватних клініках, окремі класи при кафедрах та 

факультетах медичних навчальних закладів, кімнати для відпрацювання 

навичок СЛР в інших закладах, але вони не задовольняють потреби 

сьогодення.  

Мета. Впровадження інноваційних технологій в освітню програму 

медичної освіти. 

Загальна частина. В січні 2014 року на базі Одеського національного 

медичного університету було створено перший на території України 

Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря, який вирішує 

питання проблемно-орієнтованого навчання та оснащений найсучаснішим 

обладнанням з 1-го по 7-й рівень реалістичності, аналогів якому не існує в 

країні. В навчанні використовуються такі методики, як моделювання різного 

рівня складності, гібридна симуляція, «стандартизований пацієнт» та ін. 

Центр координує свою роботу з провідними світовими центрами 

симуляційних технологій навчання і по праву претендує на статус базового 

для підвищення навичок, кваліфікації та перепідготовки лікарів з усіх 

регіонів України. Центр являється мультидисциплінарним, 

багатопрофільним та високотехнологічним закладом, метою якого є 
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високоякісна професійна підготовка фахівців різних галузей згідно із 

вимогами практичної охорони здоров’я.  

Згідно з покладеною на центр метою та для її реалізації було 

визначено чотири основні задачі діяльності центру, а саме: 

1. підвищення якості підготовки фахівців на основі інноваційних 

організаційних форм, методів навчання та контролю; 

2. науково-методичний супровід системи навчання та оцінки 

компетентності різних категорій медичних та немедичних працівників; 

3. науково-дослідницька діяльність в сфері симуляційного навчання; 

4. апробація та розробка інноваційних технологій в галузі медичної 

освіти.  

У центрі вже проходять навчання студенти-медики профільних 

спеціальностей (в т. ч. близько 2000 студентів 2-3 курсів з 57 країн світу та 

всіх регіонів України), інтерни, аспіранти, магістранти, клінічні ординатори, 

а також лікарі різних спеціальностей. У 2014-2015 навчальному році всі 

випускники 6 курсу профільних медичних спеціальностей (а це 556 осіб, в т. 

ч. 214 іноземців) пройдуть практику в Центрі. Навчання для студентів є 

безкоштовним. Стосовно навчання практикуючих лікарів, на базі центру на 

сьогоднішній день вже проведено курси для фахівців сімейної медицини і 

загальної практики, лікарів швидкої медичної допомоги, неонатологів-

реаніматологів, акушерів-гінекологів тощо. Сьогоднішні потужності центру 

дозволяють пройти тижневе навчання 2500 лікарям протягом року. В планах 

центру – навчання 4-5 тисяч лікарів на рік. 

Види навчання в Центрі: базова медична практика, навчання на базі 

моделювання з високим рівнем реалістичності, віртуальна операційна з 

використанням новітніх моделей симуляторів, навчання за допомогою 

методу «Стандартизований пацієнт», мульти-дисциплінарні тренінги, 

командний тренінг, система психологічного консалтингу та менеджменту. 

Фахівцями Центру та кафедри симуляційної медицини розроблені 

курси тематичного удосконалення з багатьох спеціальностей, таких як 

акушерство і гінекологія, неонатологія, анестезіологія, гастроентерологія, 

ендоскопія, кардіологія, медицина невідкладних станів, неврологія, 

офтальмологія та ін. 

Особливе місце займає підготовка лікарів для надання кваліфікованої 

медичної допомоги в зоні бойових дій. З цією метою розроблено 

спеціальний курс, що дозволяє оперативно перепідготувати лікарів як в 

Центрі, так і за допомогою виїзної бази Центру в польових госпіталях зони 

АТО. 

Висновок. Симуляційні технології – вагомий аргумент в поліпшенні 

засвоєння практичних навичок медичними фахівцями на до- та 

післядипломних етапах освіти. 
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ВІДКРИТІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ЯК ФАКТОР 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

Атаман Ю.А. 

Сумський державний університет 

Ключові слова: проблемне навчання, електронний ресурс, студенти. 

Реалізація проекту «Темпус» передбачає вдосконалення системи 

контролю знань у напрямку практичної діяльності. Під час самостійної 

підготовки до практичних занять перед студентами, що навчаються за 

проблемно-орієнтованою моделлю освіти, у повній мірі постають проблеми 

інформаційного пошуку, зокрема його зручність та доступність.  

Відомо, що можливість зручним способом знаходити необхідне 

джерело інформації є компонентом успішного навчання. Інтернет-

опитування, проведене нами на сайті vk.com 

(http://vk.com/club83749101?w=wall-83749101_71), в якому на 30.03.2015 

взяли участь 207 осіб, показало, що найбільш прийнятним для молодих 

людей є спосіб отримання лекційного матеріалу у електронному вигляді та 

через мережу Інтернет (у вигляді презентацій, аудіо- та відеоматеріалів) – 

35,9%. Крім цього, 30,4% опитуваних віддали перевагу друкованим 

конспектам лекцій і лише 15,9% – усним лекціям викладача в аудиторії. 

Основними перевагами електронних методів навчання є: швидкість 

отримання інформації, можливість займатися у дистанційному режимі та 

брати участь у навчальному процесі з віддаленого доступу, електронні 

методи дають широку можливість застосування інтерактивних сценаріїв в 

навчанні студентів, крім цього, різноманітні тести та віртуальні завдання 

дозволяють студенту здійснювати самоперевірку, максимально наближену 

до практичної діяльності. 

Для успішної реалізації створення мережі медичних центрів для 

впровадження, контролю та управління інноваціями у сфері медичної освіти, 

що передбачається проектом, важливим є забезпечення відкритого доступу 

до створюваних матеріалів. Можливість вільного доступу до інформаційної 

продукції дозволить залучити до освітніх інновацій широке коло викладачів 

та студентської молоді, сприяти поширенню ідеї розвитку проблемно-

орієнтованої моделі освіти. З огляду на покращення якості освітніх послуг, 

вільний доступ до ресурсів електронного навчання дасть можливість 

здійснювати обмін інформацією між центрами медичної освіти. При цьому, 

доступність матеріалів широкому колу користувачів зумовить можливість 

зручного та швидкого рецензування із забезпеченням зворотного зв'язку з 

автором (бажано) або розміщенням оцінок у вигляді коментарів на 

різноманітних освітніх форумах та в соцмережах. Студент за таких умов 

буде мати вибір для отримання найбільш якісного інформаційного продукту. 
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Розміщення електронних засобів навчання медичної спрямованості у 

вільному доступі в нашій державі знаходиться лише на початковому етапі, у 

більшості ВНЗ такі матеріали якщо і розроблені, то доступ до них потребує 

складної реєстрації, з отриманням логіну та паролю після перевірки на 

належність користувача до навчального закладу. В Сумському державному 

університеті одними з перших в Україні були створені і розміщені у 

відкритому доступі матеріали для дистанційного навчання студентів-

медиків, що охоплюють всю програму навчальної дисципліни (патологічна 

фізіологія). Вони включають питання для підготовки (до занять за 

традиційною програмою), а також викладення лекційного матеріалу у 

вигляді презентацій та текстових файлів, відеоматеріали та тести для 

самоперевірки студентів (http://ocw.sumdu.edu.ua/content/792). Відгуки 

користувачів показують, що зазначена форма викладення матеріалу у 

відкритому Інтернет- доступі є зручною та корисною для студентів, що 

навчаються як за проблемно-орієнтованою, так і традиційною моделями 

навчання. 

 

УДК 371.32+614.253.4 
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Серед напрямків в системі університетського навчання особливе місце 

займає проблемно-орієнтоване навчання. В даний час близько 80% 

навчальних закладів медичного спрямування користуються методикою 

проблемно-орієнтованого викладання.  

В даній роботі визначено особливості використання проблемно-

орієнтованого навчання як напрямку в системі університетської освіти та як 

оптимального способу використання сучасного міжнародного методу 

організації учбового процесу студентів-медиків. 

На заняттях з медичної хімії використовуються основні засади 

проблемно-орієнтованого навчання. Об’єктом навчання обрано курс 

біоорганічної хімії. Весь лекційний матеріал інтерпретовано в кілька тем з 

конкретних проблем. Хоча конкретні об’єкти вивчення вказані в календарно-

тематичному плані та збір інформації, необхідної для висвітлення матеріалу, 

студенти проводять самостійно. Перед початком вивчення курсу студенти 

отримують від викладача перелік рекомендованої літератури, статті, 

посилання на основні інтернет-ресурси. Виділяється багато годин для 

самостійної роботи.  
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Практичні заняття проводяться для груп студентів з 10-12 чоловік, на 

практичних заняттях іде поступовий розгляд конкретних об’єктів вивчення, 

обговорення проблеми. На кожне заняття викладач готує детальне 

спеціальне методичне забезпечення. Викладачу відомо, що студенти повинні 

обговорити і якою повинна бути послідовність здобуття рішень. Наприклад, 

при вивченні теми «Дослідження хімічних властивостей спиртів», студенти 

самостійно в процесі збору інформації по темі та її розгляду шукають 

матеріал для висвітлення об’єктів вивчення – будова, ізомерія спиртів, 

фізичні та хімічні властивості представників класу. Використовується 

головна особливість проблемного навчання – пошукова, дослідницька 

діяльність студентів. При розгляді гомологічного ряду спиртів студенти 

самостійно приходять до обговорення властивостей етанолу як найбільш 

типового представника класу. Далі викладач націлює студентів на 

детальніше обговорення цієї проблеми і в процесі її обговорення плавно 

підводить їх до формулювання багатофункціональності властивостей 

етанолу. Створена ситуація змушує кожного студента, опираючись на 

самостійно отримані знання, називати одну чи декілька функцій етанолу, 

описувати та обговорювати їх. Разом група формулює багатофункціональні 

властивості етанолу з приблизно 12-15 пунктів, жваво обговорюючи кожен з 

них. Усі функції студенти формулюють самостійно у довільному порядку. У 

вигляді цікавої дискусії вони вказують на етанол як універсальний 

антисептик та дезінфектор, добрий розчинник та екстрагуючу речовину, 

паливо, хороший консервант та стабілізатор, поширений органолептик, 

вживаний ад’ювант та очищувач, наповнювач спиртових термометрів, на 

отруйну речовину, що являючись депресантом, тобто психоактивною 

речовиною, пригнічує центральну нервову систему і має сп’яняючий, 

ейфорієутворюючий, психоневротичний та наркотичний ефект. Студенти 

самостійно наводять приклади зовнішнього використання етанолу залежно 

від потреби як місцево-подразнюючого агента для зігрівання чи 

охолодження. Виходячи з особливостей багатофункціональності етанолу 

група підводиться викладачем до думки про розкриття особливостей будови 

даного представника гідроксисполук.  

Аналогічно через дискусію вивчаються хімічні властивості класу 

спиртів. В процесі роботи при розгляді кожного об’єкту вивчення студенти 

отримують допоміжний матеріал у вигляді лабораторної роботи по хімічних 

властивостях даного класу сполук.  

При створенні навчальних проблемних ситуацій викладач виступає 

одночасно як сценарист, режисер та вихователь. Усвідомлення і розуміння 

реальних життєвих ситуацій забезпечує повноцінне освоєння матеріалу 

студентами. Прикладом функції етанолу як отруйної речовини виступає 

розв’язування ситуаційної задачі з переліченням основних ентеросорбентів, 

що використовуються в медичній практиці та розрахунком величини 
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адсорбції етанолу при конкретних заданих індивідуальних для кожного 

студента дозах активованого вугілля як ентеросорбента. 

Студенти повноцінно засвоюють матеріал і вчаться самостійно 

формулювати об’єкти вивчення, виробляють навики самостійного збору 

інформації, вчаться колективно обговорювати проблеми і самостійно 

приймати рішення і, що дуже важливо для майбутніх медиків, готуються до 

роботи в команді.  

Вивчення розділу медичної хімії – біоорганічної хімії, застосовуючи 

засади проблемно-орієнтованого навчання, активує певний комплекс 

попередньо набутих знань, вмінь та навичок, дозволяє індивідуально підійти до 

розв'язання поставленої проблеми чи задачі та поєднує навчальну, аналітичну та 

виховну діяльність. Таке навчання сприяє формуванню навичок використання 

теоретичного матеріалу і виробляє у студента вміння формулювати питання, 

розробляти диференційовані підходи до вирішення завдання, сприяє 

формуванню особистісних якостей студента, зокрема таких як працьовитість, 

впевненість, креативність, комунікативність та цілеспрямованість. 
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Вступ. Приєднання України до Болонського процесу сприяло 

збільшенню кількості іноземних студентів у вищих навчальних закладах 

України. Робота з іноземцями має багато особливостей і вимагає створення 

оптимальних умов та прогресивних методів навчання і контролю знань 

студентів. Метою викладацького складу є підготовка спеціалістів високого 

рівня, особливо це стосується студентів-медиків.  

Метою роботи є представлення кількарічного досвіду у викладанні 

розділу «Електрохімічні процеси» дисципліни «Медична хімія» для 

студентів-іноземців. Проведено порівняння якості навчання іноземних 

студентів з англійською мовою навчання. Представлено шляхи 

вдосконалення методики оволодіння практичними навичками та перевірки 

самостійної роботи студентів. 

Основна частина. Розуміння електрохімічних процесів, що 

відбуваються у людському організмі, є необхідною умовою для підготовки 

студента-медика. Поняття про електроліти та їх вплив на біологічні процеси 

студенти засвоїли ще у школі. Натомість, уже на 1-му курсі вводиться 

поняття про баланс електролітів у організмі та ознайомлення з патологіями, 

що виникають при його порушенні. Звичайно, велика увага приділяється 
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визначенню кислотно-лужної рівноваги біологічних рідин різними 

інструментальними методами.  

Очевидно, що рівень засвоєння знань студентами в значній мірі 

залежить від якості базової шкільної підготовки. Зокрема, студенти з Індії, 

деяких африканських країн чудово володіють математикою та з легкістю 

вирішують ситуаційні задачі з використанням логарифмів, інтегралів тощо. 

Відповідно, володіння англійською мовою на високому рівні допомагає 

таким студентам з легкістю навчатися. Як показав досвід, більших успіхів у 

навчанні досягають студенти у так званих «змішаних групах», де для більшої 

половини студентів англійська мова не є рідною. У таких групах помітним є 

високий рівень взаємодопомоги, коли кращі студенти намагаються 

допомогти колегам зрозуміти матеріал. 

Важливим етапом у вивченні предмету є оволодіння практичним 

навичками. У розділі «Електрохімія» студенти вивчають метод 

потенціометричного титрування. Основною проблемою на даному етапі є 

досить велика кількість студентів у групі (10-12 чоловік), що значно ускладнює 

організацію проведення лабораторної роботи. Студенти працюють невеликими 

групами, але все ж викладачу складно одночасно слідкувати за правильністю 

виконання роботи кожного студента. Як правило, спочатку відбувається 

демонстрація викладачем практичної навички, а далі обираються кращі 

студенти які зможуть проконтролювати і скоригувати своїх товаришів. 

Відповідно, кожен з видів діяльності оцінюється певними відповідними балами 

за кредитно-модульною системою. Це служить високим рівнем мотивації для 

іноземних студентів, які планують після закінчення навчання отримати 

перспективну роботу у своїй країні.  

Висновок. Таким чином, особливості проведення занять для 

студентів-іноземців визначають рівнем базової підготовки з природничих 

дисциплін, що значно полегшує розуміння і сприйняття вивченого 

матеріалу. Важливим є достатній мовний рівень студентів, а також їх рівень 

групової роботи та взаємодопомоги. Рейтингова система є додатковим 

стимулом для навчання та дозволяє виявити найбільш успішних студентів. 

Основна роль у організації навчального процесу відводиться саме викладачу. 

Тому важливими є не тільки професійність та знання мови, але і особистісні 

характеристики, а також вмінню якісно і ефективно організувати процес 

навчання студентів.  
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Введення. Одним зі шляхів покращення післядипломної підготовки 

лікарів-стоматологів є застосування сучасних методів навчання, 

спрямованих на розвиток професійного мислення та здатності до освоєння 

нових способів професійної діяльності. Перспективним напрямом 

ефективної професійної підготовки та розвитку творчих здібностей 

особистості є проблемне навчання, яке формує у лікаря можливість побачити 

як проблему в цілому, так і аспекти та етапи її розв’язання. Головним 

завданням викладача при цьому є постановка задачі та спонукання до 

пошуків шляхів та засобів її розв’язання.  

Мета дослідження. Підвищення ефективності післядипломної 

підготовки лікарів стоматологів шляхом застосування проблемно-

орієнтованого навчання. 

Основна частина. При проведенні циклів післядипломного навчання 

на кафедрі читаються проблемні лекції, велика увага приділяється 

проблемному навчанню і під час проведення семінарських занять. Таке 

навчання орієнтоване на дію, яка дозволяє включити до навчального процесу 

природну активність слухачів, веде не тільки до освоєння конкретного 

знання, а й способу його здобуття.  

З метою контролю знань і розвитку клінічного мислення слухачів 

циклів ми широко використовуємо проблемні ситуаційні задачі кількох 

типів, які максимально наближені до реальних клінічних випадків. Задачі з 

надмірними відомостями: у практичній діяльності такі надмірні відомості від 

пацієнта лікар отримує тим частіше, чим більше пацієнт ознайомлений з 

медичними питаннями, або вони залежать від уявлень пацієнта про своє 

захворювання. При розв’язанні задачі з суперечливими даними слухачеві 

необхідно сформувати обґрунтовану думку про те, яким відомостям він 

віддає перевагу і чому. Це вимагає урахування методів дослідження, умов 

проведення дослідження, співставлення результатів різних досліджень та 

урахування низки інших обставин. Ефективним є також розв’язання задач, 

які допускають тільки імовірне рішення, бо нерідкими у роботі лікаря є 

ситуації, коли необхідно вдаватися до дій в умовах, коли неможливо точно 

встановити діагноз. Розв´язання задачі у цьому випадку повинно 

враховувати кілька варіантів і включати план подальших досліджень. 

Суттєвим у підготовці лікарів стоматологів є розв’язання задач на викриття 

можливої помилки. У практичній діяльності досить часто лікар працює з вже 

обстеженим пацієнтом з раніше призначеним лікуванням, і помітити 

помилку інколи складніше, ніж поставити діагноз. Розв´язання таких задач 

виховує уважність та навичку перевіряти результати, отримані раніше. Як 

один з методів поточного контролю знань, застосовуємо складання 

слухачами ситуаційних задач за заданою темою. Виконання такого творчого 

завдання вимагає високого рівня підготовки і вільного володіння 

проблематикою, спонукає до самостійної роботи з літературою і  забезпечує 
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кращий результат навчання. За результатами зворотнього зв´язку, 

отриманими методом анонімного анкетування 102 слухачів, 75% оцінили 

такий метод навчання і контролю, як ефективний, такий що дає довготривалі 

знання, необхідні для практичної діяльності. При перевірці рівня знань 

активованих такою методикою через три тижні рівень запам´ятовування 

перевищував 60%. 

Заключення. Використання проблемно-орієнтованого навчання 

дозволяє підвищити рівень медичної компетенції лікарів-стоматологів і, як 

наслідок, якість надання стоматологічної допомоги населенню. 
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Ключові слова: провізори-інтерни, управління і економіка фармації, 

самостійна робота. 

Реформування сучасної освіти з постійним збільшенням долі годин, 

які відводяться на самостійну роботу провізорів-інтернів змушує звернути 

увагу на оптимізацію проведення цього виду навчання. Провізор-інтерн є 

дипломований спеціаліст та його освіта повинна бути направлена на 

вдосконалення його професійних навичок. 

Метою даної роботи було відображення нашого уявлення методів 

оптимізації проведення самостійної роботи провізорами-інтернами з 

управління і економіки фармації. 

Сучасний підхід до розробки програми самостійної роботи з 

управління і економіки фармації перед викладачем ставить наступні 

завдання: створення актуальних завдань для провізорів-інтернів та методи 

контролю. Під час розробки завдань для кожної теми повинен 

використовуватися особливий підхід. Він має базуватися на моделюванні 

конкретної проблеми перед провізором, яка може з’явитися перед 

провізором під час професійної діяльності, яку він має самостійно вирішити. 

Особливу увагу слід приділити методам контролю виконання самосійної 

роботи, в залежності від виду завдань та способу їх вирішення. 

Постійне вдосконалення післядипломної освіти повинно покращувати 

професійні навички спеціалістів, звертаючи увагу на те, що провізор 

проходить навчання під час виконання професійної діяльності велику увагу 

займає саме оптимізація самостійної роботи. 
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ІНТЕРНАМИ НА ЗАНЯТТЯХ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ 
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Ключові слова: провізори-інтерни, клінічна фармація, курація хворих. 

Клінічна фармація базується на досягненнях клінічних, теоретичних 

дисциплін, експериментальної та клінічної фармакології, прогресі сучасної 

медичної науки. Раціональне та безпечне використання лікарських засобів в 

практичній медицині неможливе без знань властивостей, механізму дії, їх 

фармакокінетики, біохімічних взаємодій лікарських препаратів з системами 

організму хворого та ін.  

Метою роботи є відображення методики проведення курації хворого 

провізорами-інтернами на заняттях з клінічної фармaції. 

Для підвищення якості знань провізорів-інтернів розроблена єдина 

структура практичних занять, що включає контроль вихідного та кінцевого 

рівня знань, самостійну роботу провізорів-інтернів, практичну частину та 

тестовий контроль. Проте саме проведення курації хворих провізорами-

інтeрнами дає змогу вдосконалити їх клінічні навички та зрозуміти методику 

раціонального застосування лікарських засобів. 

Під керівництвом викладача провізори-інтерни знайомляться з 

тематичним хворим. Обґрунтовують категорію, вид і різновидність побічних 

ефектів лікарських препаратів. Визначають тягар їх клінічного перебігу, 

пророкують залежність побічної дії від режиму дозування та стану 

функціональних систем організму. Виявляють фактори, які впливають на 

якісну та кількісну характеристику. Планують для використання відомі у 

теперішній час методи нефармакологічної та фармакологічної корекції 

побічних ефектів, способи їх ліквідування. 

За час проведення курації хворого провізори-інтерни засвоюють на 

пізнавальному рівні методологію постановки діагнозу лікарем, знайомляться 

з загальними принципами побудови діагнозу, видами фармакотерапії. 
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Найважливіший принцип традиційної освіти – апріорне уявлення про 

те, що викладач є єдиним і незамінним джерелом абсолютно вірних, повних і 

універсальних знань, котрі відповідають на будь-які професійні питання, які 

можуть виникнути на практиці. Основна увага в учбовому процесі в такому 

випадку приділялась змісту матеріалу, і при цьому, як правило, практично не 

враховувалось, як відбувається власне сам процес передачі цього змісту. 

В разі проблемно-орієнтованого навчання (ПОН) студенти (при 

«ненав'язливій» участі, грамотній допомозі і контролі викладача) вчаться 

самостійно виявляти, з'ясовувати і вирішувати конкретні проблеми. При 

цьому початкова наявність якихось певних (нехай навіть найзагальніших) 

знань для позитивного результату, безумовно, необхідна, але набагато 

важливішою є наявність у студентів здібностей до аналізу, прозорливості, 

логіки, уміння ідентифікувати проблему, зрозуміти її специфіку, особливості 

і відмінності від інших. 

В зв'язку з цим однією з «парадоксальних» принципових відмінностей 

між традиційними методами навчання і ПОН є навіть саме відношення до 

помилок. Так при традиційних методах навчання будь-яка неточність чи 

відмінність відносно наданих завідомо «правильних» знань і дій – це 

помилка, яка неминуче має бути «покарана», оскільки, власне, на наявності і 

кількості помилок заснована сама система оцінювання знань. Крім того, в 

даному випадку існує ще й істотний негативний психологічний і емоційний 

компонент, пов'язаний з тим, що нерідко на заняттях помилки не зовсім 

коректно оголошуються та обговорюються публічно при всій групі. 

При проведенні ПОН студенти, самостійно виявляючи, аналізуючи і 

вирішуючи будь-яку конкретну проблему, безумовно допускають помилки і 

промахи, але в цьому випадку принципово змінюється сама суть помилок, 

відношення до них та власне навіть їх роль в процесі навчання. Помилки 

усвідомлюються як не зовсім приємна, але практично неминуча умова 

набуття досвіду і знань, зникає страх перед помилками (як причиною поганої 

оцінки або привселюдної критики) та пов'язана з цим невпевненість в собі, 

своїх рішеннях і діях. Головна позитивна методична відмінність ПОН – 

наявність у студента в кожному необхідному випадку реальної можливості 

самому зрозуміти, яку він зробив помилку, признати її, усвідомити її суть, 

виправити і натомість отримати за це похвалу, а не критику. По суті, йдеться 

про засвоєння алгоритму правильного застосування знань, котрі 

отримуються, в подальшому, причому з опорою на власний набутий досвід 

та знання, а не тільки на те, про що розповідав викладач або було написано в 

підручнику чи посібнику. Ця надзвичайно суттєва з точки зору виховання в 

студентах креативності, самостійності, впевненості в собі та своїх силах і 

відповідальності особливість ПОН робить даний метод дуже перспективним 

для сучасної української вищої школи. 

УДК: 378.091.275:005:[547+577.1]:[378.4:61](477.64-25) 
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Ключові слова: тестовий контроль знань, програмне забезпечення, 

управління. 

Вступ: Тестовий контроль є одним з найбільш поширених підходів до 

оцінювання знань студентів з багатьох дисциплін, зокрема хімічних. 

Згаданий метод вже досить давно увійшов у практику, але його розквіт 

почався з впровадженням інформаційних технологій у навчальний процес. 

Безумовною перевагою зазначеного методу є можливість паралельного 

контролю знань великих груп студентів з мінімальним втручанням 

викладача, що, по-перше, обумовлює відсутність суб’єктивності при 

оцінюванні знань студента, а по-друге, значно зменшує тривалість даного 

процесу. Серед недоліків даного підходу необхідно зазначити, що за 

допомогою тестування все ж таки неможливо встановити, чи сформувалась у 

студента повна система знань з певної дисципліни, і чи здатен він 

використовувати здобуті знання на практиці. Також необхідно відзначити, 

що тестові завдання, на відміну від усної співбесіди, не дають змогу 

враховувати індивідуальні особливості студентів.  

Враховуючи зазначене, колективом кафедри органічної хімії та 

біоорганічної хімії ЗДМУ було вирішено використовувати комп’ютерне 

тестування в якості інструменту для встановлення мінімально допустимого 

рівня знань з дисциплін «органічна хімія» (для студентів фармацевтичного 

факультету) та «біоорганічна хімія» (для студентів медичних факультетів), 

підготовки до іспиту «КРОК-1. Фармація» та проведення підсумкового 

модульного контролю. На першому етапі нами було використано програмне 

забезпечення RATOS, яке було розроблено в ЗДМУ, однак в подальшому 

було вирішено розробити власну систему тестування у зв’язку з певними 

особливостями організації навчального процесу на кафедрі. 

Метою даної роботи є аналіз особливостей проведення тестового 

контролю на кафедрі органічної та біоорганічної хімії ЗДМУ та опрацювання 

можливих підходів для вдосконалення даного процесу. 

Основна частина. Основною особливістю проведення навчального 

процесу на кафедрі органічної та біоорганічної хімії ЗДМУ є вкрай велика 

кількість академічних груп при порівняно невисокій кількості викладачів. Так, 

протягом другого семестру 2013/2014 н. р. на кафедрі проходило навчання 62 

академічні групи очної форми навчання (в т. ч. 26 англомовних). Зазначена 

особливість обумовлює значне перевантаження комп’ютерного класу при 

перескладанні тестового контролю, що, в тому числі, обумовлено спробами 
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окремих студентів скласти тестування декілька разів протягом одного дня. 

Враховуючи, що система RATOS не передбачає можливість обмеження спроб 

тестування, ця функція має бути наявна в модифікованому програмному 

забезпеченні. Для реалізації даної функції створено базу даних по всім 

студентам, які проходять навчання на кафедрі, в якій реєструються всі епізоди 

проходження тестового контролю та їх результати. Також нами передбачена 

можливість обмеження доступу до сценаріїв тестування в залежності від 

розкладу занять студента та попередніх результатів. Зазначені удосконалення 

значно поліпшують організацію проходження тестування та зменшують 

пов’язані з ним навантаження на співробітників кафедри. В подальшому нами 

планується розробка функцій, які дозволять ефективно проводити глибокий 

аналіз результатів тестування. 

Висновки. Модифікація існуючого та розробка нового програмного 

забезпечення у відповідності до особливостей навчального процесу на 

кафедрі дозволяє значно поліпшити організацію проведення тестового 

контролю знань. 
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Стратегічним завданням та важливою функцією кожної незалежної 

країни є забезпечення національної безпеки. Національна безпека України 

спрямована на повну реалізацію життєво важливих інтересів людини, 

суспільства та держави, забезпечення сприятливих умов існування та 

розвитку нації, збереження та примноження її матеріальних і духовних 

цінностей. Важливою складовою та ресурсом національної безпеки України 

є здоров’я її громадян.  

Останнім часом в Україні прийняті нові підходи до побудови і 

функціонування політики безпеки. Зважаючи на те, що сьогодні Україна 

знаходиться de facto у стані війни, реформування галузі охорони здоров’я 

необхідно будувати на основі Військово-медичної доктрини. Військово-

медична доктрина України – це кодекс правил та принципів функціонування 

військової медицини у державі в мирний час, в період воєнного стану (або 

реальних бойових дій) а також під час надзвичайних ситуацій чи 

техногенних катастроф. Включає в себе: як офіційно затверджені документи, 

так і наукові розробки-рекомендації, щодо оптимізації та радикального 

реформування (при нагальній необхідності) військово-медичного комплексу 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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України, без ефективного функціонування якого в період військового та 

надзвичайного стану абсолютно неможлива успішна діяльність усієї 

військової сфери держави. 

Військово-медична доктрина України не лише допоможе військовим у 

військовий час. Вона включає в себе відновлення військових кафедр у всіх 

вищих навчальних закладах України, створення факультетів військової 

підготовки в медичних коледжах. У всіх навчальних закладах без винятку 

буде введено курс парамедицини. А кожний лікувально-профілактичний 

заклад буде готовим в будь-який момент перетворитися на військовий 

шпиталь. 

Для виконання поставленої мети вже сьогодні нам необхідно готувати 

висококваліфікованих фахівців з глибокими теоретичними знаннями, 

уміннями, професійними навичками та іншими компетентностями 

відповідно до стандартів вищої освіти. Реформування вітчизняної вищої 

школи і вищих медичних закладів, що наразі відбувається в Україні, 

потребують сучасного оновлення методології викладання курсу 

«Спеціальної підготовки» для провізорів-інтернів всіх форм навчання. Зараз 

вкрай потрібно об’єднати зусилля влади і суспільства та разом проводити 

реформи. 

Тому у відповідь на виклики сьогодення, необхідним є впровадження 

нових форм та методів підготовки майбутніх провізорів-спеціалістів. Одним 

з таких методів є проблемно-орієнтоване навчання. 

Ряд авторів публікацій з проблемно-орієнтованого навчання (ПОН) 

дають тлумачення цього терміну, як особлива ідеологія, педагогічна 

стратегія, особливий стиль досягнення знань, при якому можливим стає 

повноцінне оволодіння проблемою з глибоким, активним, стійким 

контекстуалізованим освоєнням матеріалу реальних життєвих ситуацій при 

максимальному використанні доказово обґрунтованих світових 

інформаційних ресурсів. 

На відміну від традиційних інструкцій, які часто отримуються з 

лекційного курсу, вивчення матеріалу в процесі ПОН зазвичай проходить у 

вигляді занять в аудиторії, в невеликих за чисельністю групах слухачів 

(провізорів-інтернів), зазвичай у формі дискусії, що спрямовується 

тьютором. При цьому роль тьютора може зводитися до функції наставника 

(провідника) в системі проблемно-орієнтованого навчання, керівника по 

користуванню інформаційними джерелами, консультанта у виконанні 

групового завдання та ролі експерта з обговорюваної проблеми на семінарах, 

а провізори-інтерни беруть на себе більшу відповідальність за власне 

навчання. Така форма спілкування дозволяє успішніше обговорювати всі 

питання навчального матеріалу, осягати їх суть, і що ще важливіше, залишає 

більш глибокий емоційний слід у провізорів-інтернів, ніж «озвучення» 

авторитарної думки викладача. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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До переваг проблемно-орієнтованого навчання закордонні автори 

публікацій з цієї тематики відносять: 

 Акцент не на факті, а на розумінні. Більшість слухачів по 

традиційної методології, на жаль, насилу користуються знаннями, 

отриманими в навчальній аудиторії, так як принцип навчання полягає 

головним чином у запам’ятовуванні і заучуванні. Альтернативна методологія 

ПОН дає максимально можливе залучення слухачів у процес аналізу 

реальної ситуації, яка не має жорстких меж, але безумовно вимагає дозволу. 

Заміна традиційних лекційних годин на лекції, що надають конкретну 

інформацію щодо вирішення кейса, дискусії або семінари під керівництвом 

тьютора, сприяють активному залученню слухачів до процесу осмисленого, 

мотивованого, свідомого навчання. 

 Посилення ролі самостійного навчання. Комунікативна групова 

діяльність слухачів при самостійному пошуку вирішення поставленого 

завдання, розвиває почуття відповідальності, робить людей ініціативними, 

зацікавленими в процесі навчання. Для роботи вони повинні самостійно 

вибирати самі різні джерела інформації, у тому числі і ті, з якими вони 

будуть працювати і в подальшому: журнальні публікації, матеріали 

Інтернету, Е-бібліотеки, підручники, матеріали конференцій, причому 

звертатися до цих джерел їм доводиться частіше, ніж тим, хто навчається за 

традиційною програмою. 

 Підвищення рівня освоєння, розвиток практичних навичок. 

Проблемно-орієнтоване навчання сприяє кращому осмисленню, засвоєнню і 

грамотному застосуванню навчального матеріалу в порівнянні з 

аналогічними параметрами при традиційному дисципліно-орієнтованому 

навчанні. Прогнозовані наслідки розвитку реальної ситуації не тільки 

надають процесу навчання глибину і усвідомлювану ясність, але й сприяють 

практичної реалізації знань і умінь, отриманих в навчальній аудиторії. В 

цілому слухачі краще уявляють, як використовувати у своїй роботі набуті 

навички та отриману інформацію. 

 Міжособистісні відносини і робота в команді. Соціальна взаємодія – 

надзвичайно важливий аспект професійної діяльності, тому ПОН для 

вирішення поставлених завдань передбачає спільну роботу співпрацюючих 

між собою груп. Подібна методологія розвиває навички міжособистісних 

відносин, взаємодії та спільної роботи в мікросоціумі. Слухачі, які займалися 

за програмою ПОН, краще аналізують нетипові медичні випадки і володіють 

навичками колегіального вирішення робочих проблем, відзначають переваги 

курсу ПОН і роблять висновок про те, що проблемно-орієнтоване навчання 

забезпечує більш дружній і сприятливий навчальний клімат. 

 Мотивація до освіти. За даними деяких дослідників, рейтинг 

занять, рівень відвідуваності і відсоток позитивних оцінок при ПОН вище, 

ніж при традиційному навчанні. Слухачі вважають проблемно-орієнтоване 
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навчання більш цікавим, пізнавальним, стимулюючим і захоплюючим 

освітнім методом. В таких групах вони в меншій мірі залежать від зовнішніх 

умов і мають більше мотивації до самостійного навчання. Змінюється їхнє 

ставлення і до тьютора: з банального носія програмної інформації він 

перетворюється на компетентного фахівця, професіонала, здатного не тільки 

моделювати проблеми, а й кваліфіковано розробляти їх рішення. 

Таким чином, доведено, що впровадження в навчальний процес таких 

інноваційних технологій, як проблемно-орієнтоване навчання є вкрай 

бажаним при викладанні курсу «Спеціальної підготовки» провізорам-

інтернам всіх форм навчання. Провізори-спеціалісти, які пройдуть курс 

«Спеціальної підготовки» з методології проблемно-орієнтованого навчання 

на етапі первинної спеціалізації (інтернатури), як практики будуть 

котируватися вище, завдяки досконалішим практичним навичкам, здатності 

самостійно вирішувати виникаючі проблеми, володінню технікою 

самооцінки, навичкам збору інформативних (оперативних) даних, з 

комунікативними навичками професійного спілкування. Адже в сучасних 

умовах Україна вкрай потребує якісно підготовлених фахівців з питань 

організації і управління щодо забезпечення Збройних сил України 

лікарськими засобами та медичним майном в умовах надзвичайних ситуацій 

та воєнного часу, які грамотно, усвідомлено й вільно застосовують отримані 

знання. 

 

УДК: 378.147:165.194]:378.091.5:[615.26.012].014:678.55  

ВИКОРИСТАНЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ПРОВІЗОРІВ-КОСМЕТОЛОГІВ 

Бурлака Б.С., Ал Зедан Фаді 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, інтенсифікація 

начального процесу. 

Вступ. Підготовка конкуренто-здатних спеціалістів провізорів-

косметологів в умовах сьогодення є актуальною проблемою сучасної 

фармацевтичної освіти. Для забезпечення стійкості знань у студентів та їх 

ефективного засвоєння, на теперішній час, доцільно інтенсифікувати 

навчальний процес шляхом використання інтегрованих знань, проблемного 

навчання, прийомів гейміфікації. Такий підхід відповідає вимогам 

інтерактивного навчання, тобто дозволяє студенту відчувати себе не 

предметом навчальної діяльності, а її активним учасником. 

Мета даного повідомлення – окреслення підходів проблемно-

орієнтованого навчання для інтенсифікації начального процесу у провізорів-

косметологів на кафедрі технології ліків Запорізького державного медичного 

університету.  
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Основна частина. На кафедрі технології ліків Запорізького 

державного медичного університету при вивченні дисциплін професійного 

спрямування застосовується комунікаційний підхід, який сприяє 

зацікавленню студентів у вивченні специфічної термінології діючих та 

допоміжних речовин. Це дозволяє використовувати отримані знання для 

реальних комунікацій поза заняттями, наприклад при консультуванні 

клієнтів у косметологічних центрах. Когнітивні технології дозволяють 

створювати умови для розуміння студентами складної міждисциплінарної 

вхідної інформації. Вони допомагають формувати критичне мислення, 

аналізувати отриману інформацію, вміти виявляти кореляцію між 

фактичними даними та припущеннями, відрізняти суттєві аргументи від 

несуттєвих. 

Використання методів проблемного навчання на практичних заняттях 

дозволяє студентам отримувати знання не в готовому вигляді, а шляхом 

опрацювання проблеми по технологічним особливостям виготовлення 

косметичних форм, їх стандартизації або способу застосування. При цьому 

викладачами акцентується увага на навчальній проблемі, проблемній 

ситуації, задачі та запитанні.  

Нами було встановлено, що без використання проблемної ситуації у 

навчальному процесі провізорів-косметологів часто-густо не забезпечується 

активізація розвитку творчих здібностей студентів. Робота над проблемною 

ситуацією та вирішення її позитивно впливає на оволодіння нових навичок 

та прийомів по основам технології лікарських та косметичних засобів. При 

цьому отриманий досвід та знання в учасників навчального процесу, сприяє 

взаємонавчанню. Студенти, обговорюючи проблему, беруть на себе частину 

навчальних функцій викладача, що підвищує їх мотивацію та сприяє більшій 

продуктивності навчання.  

Застосування практичних кейсів, які характеризують або описують 

роботу провізора-косметолога, провокує виникнення дискусії в навчальній 

аудиторії, позитивно впливаючи на обговорення студентами проблеми 

аналізу ситуації та прийняття рішення по проблемі. Практичний кейс 

дозволяє краще зрозуміти ситуацію, розвиває аналітичні, дослідні та 

комунікаційні навички, а також встановлює оптимальне співвідношення 

теоретичного навчання та практичних прийомів. 

Висновки. В процесі підготовки провізорів-косметологів на кафедрі 

технології ліків ефективність засвоєння знань забезпечується 

інтенсифікацією начального процесу з використанням практичних кейсів та 

проблемно-орієнтованого підходу. Такий підхід забезпечує ефективне 

навчання майбутніх спеціалістів з урахуванням особливостей характеру 

майбутньої професійної діяльності. 

УДК 378.147.091.3.016:615.1:004](520) 
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Японія створила одну з передових економічних систем світу. 

Досягнення в галузі високих технологій є прикладом для багатьох країн. У 

цій країні високий рівень медичного обслуговування. Японія є одним з 

найбільших розробників і виробників фармацевтичної продукції в світі. 

Якість освіти відіграє важливу роль у підтримці вищеназваних показників. 

Досвід Японії в області фармацевтичної освіти без сумніву є дуже цікавим і 

корисним для нашої країни, у зв’язку з необхідністю підготовки фахівців, які 

можуть створювати нові високоякісні лікарські засоби [1]. Метою нашої 

праці було проаналізувати схему экзаменів основаних на проблемно-

орієнтованому підході. Японська фармацевтична освіта використовує цей 

підхід в навчанні та перевірці знань. Четвертий курс нової 6-тіричної 

програми навчання в японському фармацевтичному внз знаменується 

практичною підготовкою, попередньою навчальною практикою в аптеках, 

виконанням дослідницької роботи, вивченням фармацевтичного 

законодавства. Студенти здають CBT (computer based testing) - комп'ютерне 

тестування. Обов'язковою є OSCE (objective structured clinical 

examinations). CBT і OSCE зазвичай проводяться в грудні [1,2]. В Японії, 

OSCEs фармацевтичних студентів охоплює 3 напрями [3]:  

1) виготовлення ліків (дозування порошкових ліків, дозування рідких 

лікарських); 

2) перевірка виготовлених ліків (виявлення похибок при дозуванні, 

тощо); 

3) медичне інтерв'ю і комунікація.  

Фармацевтична освіта в Японії, використовуючи проблемно-

орієнтований підхід, навчає взаємодій фармацевтичного працівника з 

медичним персоналом та пацієнтами, готує фахівця з науковим мисленням, 

надає знання, пов’язані з методологією розробки нових лікарських засобів.  
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Вступ. В сучасній вищій школі України значна увага надається 

впровадженню у навчальний процес інноваційних методів навчання. 

Оптимальне поєднання традиційних та інноваційних методів навчання 

допомагає розвитку пізнавальних інтересів та творчих здібностей студентів, 

їх підготовці до практичної роботи, до майбутньої професійної діяльності. 

Відсутність практичного досвіду, відповідних практичних умінь та навичок 

у студентів є суттєвою перешкодою на шляху до їхнього працевлаштування 

в умовах сильної конкуренції. Тому все більшої популярності набувають 

сучасні методи навчання, спрямовані на вироблення у студентів певних 

практичних умінь та навичок. 

Метою роботи є реалізація проблемно-орієнтованого навчання 

студентів дисципліни "Комп’ютерні технології у фармації" на основі 

використання проблемних задач, які сприяють більш глибокому розумінню 

професійно-орієнтованого навчального матеріалу та застосуванню 

отриманих знань й умінь з комп’ютерних та інформаційних технологій на 

практиці. 

Основна частина. Проблемно-орієнтоване навчання на сьогодні стає 

більш визнаним. Метод PBL (Problem-Based Learning) розглядається як 

успішний інноваційний метод навчання, що спрямований на самостійну 

роботу студента. Це обумовлене тим, що у системі проблемно-орієнтованого 

навчання, по-перше, викладач перестає бути основним джерелом інформації, 

стає організатором і координатором самостійної діяльності студентів; по-

друге, створюються умови, адекватні для успішного розв’язання навчальних 

задач, тісно пов’язані із завданням самостійно працювати з інформацією 

(зокрема знаходити її за допомогою Інтернет-ресурсів). Тобто акцент 

навчання зміщується з викладача на студента, оскільки саме студент займає 

більш активну роль, намагаючись розв’язати певну практичну задачу. 
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Серед переваг методу PBL можна визначити такі: 

1. Метод стимулює студентів до самостійної роботи. Як правило, для 

розв’язання проблемної задачі студентам потрібно опрацювати більше 

матеріалу, ніж при звичайній підготовці до практичного заняття. 

2. Метод вчить студентів мислити. Просто вивчити запропонований 

навчальний матеріал недостатньо. Вивчити формулу, правила й визначення – 

це лише перша сходинка у розумінні навчального предмета. Навчальний 

процес дійсно заснований на заучуванні певної кількості матеріалу, але 

потрібно уявляти, що це не самоціль, а лише інструмент для розуміння 

дисципліни. Проблемно-орієнтоване навчання вчить студентів саме мислити. 

Процес навчання будується за принципом: задача – інструменти для 

розв’язування (визначення, закони, формули тощо) – пошук розв’язання – 

розв’язок. 

3. Метод підвищує інтерес до науки. Важливо, щоб навчальний процес 

був цікавим і захоплюючим для студента – чим активніше він бере участь у 

навчальному процесі, тим цікавіше йому вчитися. 

4. Метод готує студентів до "реального життя", оскільки дає 

можливість прив'язати теорію до практики. 

5. Метод призводить до формування навичок самоорганізації, 

самонавчання та самоконтролю, тобто підвищує рівень свідомого ставлення 

до надбання професійних знань, умінь та навичок і особистісних якостей 

майбутнього фахівця. 

6. Метод дозволяє не лише підвищити якість застосовування 

отриманих знань й умінь з комп’ютерних та інформаційних технологій на 

практиці, але й сприяє більш глибокому розумінню професійно-

орієнтованого навчального матеріалу. 

Тому на кафедрі Фармакоінформатики було реалізоване проблемно-

орієнтоване навчання студентів дисципліни "Комп’ютерні технології у 

фармації" через використання проблемних задач на практичних заняттях.  

Проблемно-орієнтоване навчання ґрунтується на проблемних 

ситуаціях, проблемних задачах, проблемних завданнях. На думку 

І.Я.Лернера, проблемна задача є початковим моментом мислення, оскільки 

вона викликає пізнавальну потребу студента та створює внутрішні умови для 

активного засвоєння нових знань і способів діяльності. 

Для демонстрації практичної реалізації проблемно-орієнтованого 

навчання студентів дисципліни "Комп’ютерні технології у фармації" 

розглянемо організацію проведення практичного заняття з теми 

"Математичне моделювання фармацевтичних, медико-біологічних та 

хімічних процесів на основі чисельного розв’язання систем диференційних 

рівнянь першого порядку", яке присвячене кінетиці хімічних реакцій. За 

тиждень до зазначеного практичного заняття студенти одержують завдання 

дослідити методи розв’язування систем диференційних рівнянь першого 

порядку (з різною кількістю змінних) та підготувати на основі обраного 
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методу алгоритм розв’язання системи диференційних рівнянь першого 

порядку за допомогою електронних таблиць. На практичному занятті 

навчальна група розділяється на підгрупи по 2-3 студенти, кожна з яких 

отримує схему хімічної реакції, вхідні дані та постановку задачі.  

Приклад задачі. Для ізотермічної хімічної реакції: 

k1

k2

A+3B+C
2T+Q

R+4M  
 побудувати математичну модель у вигляді систем диференційних 

рівнянь; 

 провести розрахунок залежності концентрацій реагентів та 

продуктів від часу; 

 побудувати графіки зміни концентрацій у часі; 

 визначити час протікання реакції; 

 визначити час, через який концентрації реагентів та продуктів 

хімічної реакції зрівняються; 

 дослідити зміни концентрацій реагентів та продуктів у часі для 

різних значень початкових концентрацій реагентів (визначити умови, за яких 

можна зменшити час протікання реакції вдвічі); 

 дослідити зміни концентрацій реагентів та продуктів у часі для 

різних співвідношень констант швидкості реакції (k1>k2, k1<k2, k1k2). 

У вигляді вхідних даних надано початкові концентрації трьох 

реагентів та дві константи швидкості протікання хімічної реакції.  

Процес розв’язання проблемної задачі має кілька етапів. На першому 

етапі необхідно розкласти хімічну реакцію на систему диференційних 

рівнянь першого порядку, які характеризують швидкість зміни концентрацій 

реагентів та продуктів хімічної реакції у часі. На другому етапі, 

застосовуючи заздалегідь обраний алгоритм розв’язання системи 

диференційних рівнянь першого порядку, побудувати математичну модель 

хімічного процесу засобами редактора електронних таблиць: ввести вхідні 

дані, рекурсивні формули на основі диференційних рівнянь, побудувати 

графіки зміни концентрацій реагентів та продуктів хімічної реакції у часі. На 

третьому етапі за допомогою математичної моделі визначити час протікання 

реакції; кінцеву концентрацію реагентів та продуктів хімічної реакції тощо. 

На останньому етапі зробити висновки про вплив початкових умов на 

швидкість та інтенсивність протікання хімічної реакції. 

Висновки. Таким чином, саме використання проблемних задач у 

процесі навчання студентів дисципліни "Комп’ютерні технології у фармації" 

дозволяє не лише підвищити якість застосовування отриманих знань й умінь 

з комп’ютерних та інформаційних технологій на практиці, але й сприяє 

більш глибокому розумінню професійно-орієнтованого навчального 

матеріалу. 
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дисципліни. 

Специфіка та мета медичної освіти завжди були спрямовані на 

вирішення комплексних та глобальних проблем охорони здоров’я населення. 

Саме тому застосування методів та засобів проблемно-орієнтованого 

навчання у вигляді профільних кейсів та віртуальних пацієнтів є, на наш 

погляд, дуже доцільним та сприятливим для формування клінічного 

мислення у студентів медичних вишів. Звісно, що постановка такої проблеми 

потребує й різнобічного підходу до їхнього вирішення, що, в свою чергу, є 

неможливим без багатогранної та фундаментальної системи надання 

студентам медичних та загальнонаукових знань. У класичному уявленні ця 

система будується шляхом поступового поглиблення та вивчення нових 

предметів фундаментальної медицини, використовуючи знання попередніх 

дисциплін. Тобто, насамперед вивчається анатомія людини, що є базисною 

дисципліною для формування усіх наступних медичних знань, далі ці знання 

поглиблюються на кафедрі гістології, йде знайомство з нормальною 

фізіологією, потім студенти вивчають топографічну анатомію, патологічну 

анатомію та фізіологію, фармакологію. Наступає критичний момент 

налагодження зв’язків з клінікою. У цей період відбувається складання 

ліцензійного іспиту Крок-1 саме для того, щоб оцінити засвоєння базових 

фундаментальних дисциплін. Вони є невід’ємними елементами у процесі 

формування особистості лікаря та його клінічного мислення. Саме тому, на 

наш погляд, застосування кейсів для проблемно-орієнтованого навчання, 

використання віртуальних пацієнтів на перших курсах навчання є 

передчасним через незрілість та неповну сформованість вищевказаних 

якостей у починаючого свій шлях студента. Звичайно, приклавши зусиль, 

більшість студентів мають змогу осягнути окремі кейси поверхнево, вивчити 

етіологію та патогенез певних нозологій разом з їхнім анатомо-фізіологічним 

базисом. Але у цьому випадку постає риторичне питання: чи не будуть такі 

знання фрагментарними та не пов’язаними між собою загальною 

теоретичною базою? 

Таким чином, ми оцінюємо введення методик проблемно-

орієнтованого навчання до процесу отримання освіти у медичному виші 

позитивно, але пропонуємо починати його протягом не перших трьох курсів, 

а після складання ліцензійного іспиту Крок-1. 
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Створення програмного забезпечення, метою якого є покращення 

результатів навчання, стає все більш актуальною проблемою сучасної 

фармацевтичної освіти, особливо враховуючи наявність заочної форми 

навчання. Однією з форм реалізації даного освітнього інструменту є 

інтеграція в одному програмному комплексі як модулів контролю знань, так 

і навчальних модулів. Запропонована нами концепція полягає у створенні 

бази тестових питань, для яких буде представлено пояснення та одна або 

декілька підказок, метою яких буде надання студентові певної додаткової 

вихідної інформації (наприклад, механізм перетворення), використання якої 

дозволить студенту, спираючись на наявні знання, побудувати логічний 

ланцюжок, який дозволить йому одержати вірну відповідь. Якщо студенту 

не вдається вірно відповісти на запитання, то йому надається правильна 

відповідь з повним поясненням. Звичайно, що використання підказок має 

впливати на результат тестування, наприклад, після використання підказки 

студент отримує лише половину балів за кожне питання. Зазначений підхід 

може виявитись вкрай ефективним для підготовки студентів до тестового 

іспиту «КРОК-1. Фармація». В подальшому, за умови створення масивної 

бібліотеки тестів, можливим є створення інструментів, які б відслідковували 

результати тестувань окремих студентів, що дозволило б виявити 

«проблемні» тематики та надавати зазначеним студентам відповідний 

навчальний матеріал. На нашу думку, створення описаного програмного 

забезпечення дозволить значно покращити навчальну роботу, адже даний 

підхід орієнтований не на надання конкретної інформації, а на формування 

здібності до логічно-побудованого мислення в окремій галузі. В подальшому 

нами планується створити Internet-версію представленої програми для 

студентів, які навчаються на заочній формі навчання. 

 

УДК 602.1:681.5:543.9:378.4(61) 

МЕТОДИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ВПРОВАДЖЕННЯ В 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВНМУ МЕДИЧНОГО СИМУЛЯТОРА 

«СКІФ» 

Вуж Т.Є., Ревіна Т.Г. 

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова 

Ключові слова: моделювання, медичний симулятор, віртуальний 

пацієнт, біохімічні та фізіологічні процеси. 
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Вступ. Основним завданням медичної симуляції є можливість 

отримання такої відповіді моделі, що лежить в основі даного симулятора, який 

буде максимально наближений до поведінки реального об'єкта при заданих 

вхідних впливах. Рішення даного завдання залежить від використовуваної 

технології моделювання, а відповідність результатів реальним даним прямо 

пропорційна глибині моделювання (обліку максимально можливої кількості 

факторів, що впливають на кінцевий результат).  

На базі Вінницького національного медичного університету імені 

М.І.Пирогова була розроблена нова унікальна технологія моделювання 

процесів життєдіяльності організму людини PureMedSim (віртуальний 

пацієнт «СКІФ»), яка є спробою вирішення надзвичайно трудомісткого 

завдання побудови системної фізіологічної моделі функціонування 

організму людини, з урахуванням усіх відомих взаємозв'язків між різними 

органами, системами та зовнішнім середовищем. Технологія моделювання 

PureMedSim максимально наближена до реальних процесів, що відбуваються 

в організмі людини і будується за принципом "знизу-вверх": клітини - 

органи - системи - організм (мал. 1). В її основі лежить побудова органів і 

обслуговуючих їх систем, таких як гемодинаміка, дихання, харчування, 

виділення та ін. Загальний принцип моделювання, що використовується у 

даній програмі, показаний на мал. 2. Ядром системи є модуль біохімічних і 

ферментативних перетворень, зображений на малюнку як PureMedSim Center 

Bus. Органи побудовані з робочих клітин і строми (каркаса). Робочі клітини 

заповнені цитоплазмою, в якій відбуваються біохімічні перетворення 

речовин, що надходять з крові, в яку, в свою чергу, надходять харчові 

речовини з шлунково-кишкового тракту і т.д. Всі процеси описуються 

загальновідомими законами, простими для сприйняття та інтерпретації. 
 

 
  

ММаалл..11..  ТТееххннооллооггііяя  ммооддееллюювваанннняя..  
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PPUURREEMMEEDDSSIIMM  SSYYSSTTEEMMSS  

((tteecchhnniiccaall  ssttrruuccttuurree)) 

 

 
 

Мал. 2. Загальний принцип моделювання. 

Мета дослідження. Метою даної статті є дослідження оволодіння 

студентами Вінницького національного медичного університету  

ім. М. І. Пирогова навичок роботи у даному медичному симуляторі та 

дослідження впливу цих навичок на рівень знань з фундаментальних 

предметів.  

Основна частина. Згідно наказу МОЗ України від 25.09.2013 р.  

№ 831 «Про впровадження Рішення наради ректорів вищих навчальних 

закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ 

України з питань підсумків проведення вступної кампанії та результатів 

навчально-методичної діяльності від 02 вересня 2013 року» було вирішено 

впровадити окремі модулі універсальної комп’ютерної моделі 

життєдіяльності організму людини (віртуальний пацієнт – «Скіф»), 

розробленої Вінницьким національними медичним університетом  

ім. М. І. Пирогова, для застосування у навчально - тренінгових центрах з 

метою поліпшення практичної підготовки лікарів, зокрема за спеціальністю 

«Загальна практика – сімейна медицина» та «Медицина невідкладних 

станів», а також до навчального процесу на відповідних клінічних та 

теоретичних кафедрах. 

Тому починаючи з 2013-2014 н.р. до тематичного плану з дисципліни 

«Медична інформатика» на кафедрі Біологічної фізики, медичної апаратури 

та медичної інформатики введена розрахунково-графічна робота. Ця робота 

передбачає виконання студентами завдань у створеній під керівництвом 

ректора ВНМУ програмі медичний симулятор «СКІФ».  

Для забезпечення методично-інформаційної підтримки впровадження 

розрахунково-графічної роботи викладачами кафедри були розроблені 
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матеріали, що допомагають студентам виконати завдання цієї роботи. По-

перше, сформовані варіанти завдань, над якими повинні працювати 

студенти. По-друге, для загального користування студентами, на сайті 

університету на сторінці кафедри виставленні відеоуроки, що показують і 

пояснюють, як виконувати поставлені завдання. Також на сайті розміщена 

документація, в якій подана вся необхідна інформація щодо основ роботи з 

медичним симулятором.  

На потужних комп’ютерах спеціалізованого класу встановлена 

програма PureMedSim (віртуальний пацієнт «СКІФ»), з якою можуть 

працювати і виконувати завдання студенти. Викладачі медичної 

інформатики надають консультації студентам з виконання роботи.  

В кінці семестру студент демонструє викладачу результат роботи у 

вигляді презентації та реферату.  

Як показала практика, виконання розрахунково-графічної роботи 

допомагає студенту краще зрозуміти, як відбуваються біохімічні та 

фізіологічні процеси та зміни в організмі людини. Ці знання набагато 

піднімають рівень знань з фундаментальних предметів (фізіологія, 

біологічна та біоорганічна хімія та ін.)  

Висновок: Виконання завдань розрахунково-графічної робити з 

медичного симулятора СКІФ в рамках дисципліни «Медична інформатика» 

дозволяє студенту ознайомитись з принципами роботи з даним медичним 

симулятором. Студент оволодіває потрібними навичками роботи у програмі, 

ознайомлюється з усіма пунктами меню, сценаріями хвороб. В свою чергу, це 

полегшить подальшу роботу з віртуальним пацієнтом «Скіф» в рамках тем і 

питань клінічних кафедр та у центрі практичної підготовки лікарів та студентів 

Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.  

 

УДК 004.457 

ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ГАДЖЕТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАТУРИ 

Гаупт О.Ф.  

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

Ключові слова: інформатизація охорони здоров’я, HL7, інформаційні 

технології в медицині. 

Вступ. Розвиток та поширення мобільних пристроїв надав новий 

підхід до електронної охорони здоров’я. Дані пристрої використовуються у 

всіх галузях медицини починаючи від контролем приймання ліків 

закінчуючи управлінням медичним закладом.  

Використання мобільних пристроїв у медицині почалося із лідера 

мережевих технологій - Cisco та корпорації Apple – виробника персональний 
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та мобільних пристроїв, а в свою чергу і програмного забезпечення для 

даних пристроїв. 

Даний напрямок прогресом мобільних технологій інтенсивно 

розвивається напрямок електронної охорони охорони здоров’я. 

Дослідження стосується використання мобільних гаджетів в 

управлінні реєстрації пацієнтів у закладах охорони здоров’я. 

Необхідність застосування даного дослідження полягає у скорочення 

черг на прийом до лікаря, економія часу, що пацієнти проводять біля 

кабінету лікаря, зменшення розповсюдження вірусних захворювань при 

скупченні хворих та звісно зменшення стресових ситуацій. Перелічені 

особливості більше орієнтовані на пацієнтів, але дана робота також 

охоплюють проблеми лікарів: ознайомлення з історією захворювань 

пацієнта, що дозволить більше точніше і швидше поставити діагноз, 

спрогнозувати та розрахувати час на інші маніпуляції в закладі охороні 

здоров’я, наприклад: огляд пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному 

лікуванні. 

Дана робота полягає у створенні мобільного додатку на платформі 

Android. Чому вибір упав на дану платформу? Тут є кілька пояснень: 

використання мобільних пристроїв на даній платформі займає вагомий 

відсоток користувачів; простота у написанні програмного коду, 

використовуються поширені мова програмування Java та C++, що легко 

інтегруються під інші платформи; зменшення витрат на розміщенні та 

сертифікації програмного продукту на офіційному сервісі мобільних 

додатків; і самий з головних аспектів це не велика ціна за мобільні пристрої, 

яким користуються пацієнти. 

Даний додаток буде відповідати нормам HL7 та використовувати 

глобальний банк(бази) даних, в порівнянні з подібними розробками, що в 

більшості випадків використовують локальні бази даних, які не 

уможливлюють використовувати, дані пацієнта з попередніми приписами 

лікарів та історіями захворювань. Усі дані пацієнта будуть шифруватися та 

будуть розподіленні по різних серверах, що дозволить зменшити 

навантаження на апаратну частину серверів та збільшить пропускну 

можливість користувачів. 

Висновок. Дані системи будуть поширюватися з геометричною 

прогресією і є припущення, що дані системи замінять для нас звичні медичні 

апарати та програмні продукти, що написані для великогабаритної 

комп’ютерної техніки. З розвитком нано- та мікроелектроніки мобільні 

гаджети стануть, а в деякій мірі, уже перевершили ПК. Також дані пристрої 

завжди з нами, що полегшують наше життя та побут. 
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УДК 378.147.091.39.016:[33:615] 

ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ФАРМАКОЕКОНОМІКИ 

Гетало О.В., Яковлева О.С. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: кейс технології, фармакоекономіка, фармацевтична 

освіта. 

Сучасні професійно-кваліфікаційні вимоги до економічної підготовки 

провізорів досить високі у зв’язку з процесами трансформації, інтеграції та 

реформування вітчизняної фармації. Однією з нових професійно-

орієнтованих економічних дисциплін у системі підготовки провізорів є 

фармакоекономіка. Це інтегральна дисципліна, яка передбачає методи 

оцінки медичних технологій (методів діагностики, лікування і профілактики 

різних захворювань), що дозволяють в одному показнику – ефективності 

витрат – об’єднати, як вартість лікування, так і його економічну 

ефективність. Основну сутність фармакоекономіки становлять методичні 

підходи, що дозволяють аналізувати ефективність витрат в галузі охорони 

здоров’я з метою раціонального витрачання коштів як окремого споживача, 

так і країни в цілому. 

Одним з основних завдань вивчення фармакоекономіки всіма 

категоріями майбутніх фахівців фармації є формування «фармакоекономічного 

мислення». Основним положенням фармакоекономіки є те, що результати 

фармакоекономічного аналізу неоднозначні для різних учасників 

фармацевтичного ринку, отже, повинні бути чітко зорієнтовані на споживача 

ще на стадії планування і при проведенні фармакоекономічного дослідження. 

Для управлінця основним фактором вибору медичної технології, що вимагає 

фінансування з боку держави, буде вартість; для лікаря і пацієнта – корисність 

проведеного лікування. Єдиного правильного для всіх рішення не існує. Це 

положення визначає особливості викладання, різну «розстановку акцентів» на 

відповідних темах у студентів фармацевтичних спеціальностей. 

У зв’язку з цим, дуже важливо застосування в навчальному процесі 

ефективних освітніх технологій і методів навчання, які забезпечують 

максимальне наближення студентів до реальних ситуацій і прийняття 

адекватних рішень. Одним з методів, що дозволяє реалізувати дану мету є 

кейс-метод. 

Кейс-метод або метод конкретних ситуацій (від англійського case – 

випадок, ситуація) – метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, 

заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних задач-ситуацій 

(рішення кейсів). Безпосередня мета кейс-методу – спільними зусиллями групи 

студентів проаналізувати ситуацію – кейс, що виникає при конкретному 

положенні справ, і виробити практичне рішення; а по закінченні процесу – 

оцінити запропоновані алгоритми і вибрати оптимальний. 
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Кейс-метод можна представити у методологічному контексті як 

складну систему, в яку інтегровані інші, більш прості методи навчання. У 

нього входять моделювання, системний аналіз, проблемний метод, уявний 

експеримент, методи опису, класифікації, ігрові методи, які виконують в 

кейс-методі свої ролі. Інтеграція в процесі навчання кейс-методу з іншими 

методами надає навчальному процесу новий потенціал інтересу і творчості. 

Однак, безсумнівно, і те, що таке поєднання вимагає більш високої 

кваліфікації викладача і призводить до додаткової інтелектуальної 

навантаженні на студентів. 

Наявність у структурі кейс-методу дискусій, аргументації є 

адекватним тренінгом для учасників обговорення, вчить дотриманню норм і 

правил спілкування. Отже, педагогічний потенціал кейс-методу набагато 

більший, ніж у традиційних методів навчання. Тому в даний час він стає 

більш затребуваним в системі вищої освіти. 

Таким чином, специфіка фармакоекономіки як навчальної дисципліни, 

особливості професійної діяльності працівників практичної фармації, а 

також вимоги, запропоновані до їх підготовки, визначають актуальність 

впровадження кейс-методу в систему освіти фахівців фармації. 

 

УДК 378.147.091.3.016:[37.015.3:005.32]:54/58 
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Вивчення фундаментальних дисциплін студентами молодших курсів 

медичного інституту покликане створити серйозний базис для осмисленого 

засвоєння клінічних знань. Однією з проблем традиційного навчання при 

вивченні анатомії, мікробіології, фізіології, біохімії та інших дисциплін є 

грамотне використання методичних підходів, які передбачають урахування 

практичної спрямованості матеріалу, що вивчається. На жаль, не завжди на 

перших курсах викладач може донести, а студент осмислити необхідність 

знань, викладання яких в традиційній системі навчання не має чітко 

структурованого алгоритму доведення такої необхідності. 

Інтеграція методики проблемно-орієнтованого навчання (Problem-

based learning– PBL) у навчальний процес на другому курсі медичного 

інституту СумДУ дозволила отримати ефективний інструмент мотивованого 

вивчення студентами фундаментальних дисциплін. Структура «кейсів», що 

пропонуються для вивчення, та чітка система спрямованого керування 

роботою студентами тьютором дозволяє досить швидко отримати 
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впевненість в необхідності не лише засвоєння знань, а і постійного їх 

використання відповідно до клінічної ситуації.  

Серед студентів, що працювали в СумДУ в осінньому семестрі цього 

року за експериментальною програмою з інтеграцією PBL, було проведено 

опитування, в якому пропонувалося визначити три дисципліни, знання з 

яких стали найбільш актуальними при вивченні кейсів. Всі студенти, що 

приймали участь в опитуванні, визначили мінімум одну фундаментальну 

дисципліну, лідером серед яких стала «Нормальна анатомія людини»  

(81% респондентів назвали саме цей предмет). Студенти підкреслювали, що 

міцні анатомічні знання дозволяють швидше зорієнтуватися навіть в тих 

клінічних випадках, які стосуються клінічних дисциплін, що не вивчаються 

на другому курсі.  

Аналіз роботи на заняттях з PBL показав, що при вивченні «кейсів» 

викладачу не потрібно доводити студентам необхідність знань з 

фундаментальних дисциплін для майбутньої медичної практики. Розгляд 

клінічних ситуацій ставить студентів в такі умови, коли все, що навіть 

вивчено раніше, набуває іншого практичного сенсу і передбачає осмислене 

повторення, відповідно до конкретного клінічного випадку. Важливою 

обов’язковою складовою такого підходу до вивчення є самостійність. 

Студенти, які в системі традиційного навчання хочуть почути відповідь на 

складне або забуте питання від викладача, у системі PBL вимушені 

самостійно знаходити відповіді. Саме такий підхід дозволяє підвищити 

цінність отриманих фундаментальних знань та сприяти їх «виживанню». 

Навчання у системі PBL ще раз підтверджує існуючу думку про те, що 

відповідь на фундаментальне питання, яке «спіткнулося об камінь» клінічної 

ситуації, ніколи не буде забутим. 

З нашої точки зору, введення системи PBL в навчальний процес у 

медичному інституті має суттєве значення саме для реалізації практичного 

спрямування будь-якої фундаментальної дисципліни та підвищує практичну 

цінність отриманих студентами знань. Досвід проведення нами занять за 

методикою PBL протягом семестру впевнено доводить, що позитивне 

сприйняття проблемно-орієнтованого навчання студентами зумовлене саме 

мотивацією на практичне використання знань. 
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Вступ. Проблема створення педагогічних умов якісної професійної 

підготовки майбутніх провізорів, формування їх професійної компетентності 

в умовах сьогодення набуває особливої актуальності. Головною метою 

діяльності вищих навчальних закладів є підготовка освіченого, творчого 

фахівця, зорієнтованого на особистісний та професійний саморозвиток, а 

також формування системи цінностей, в якій здоров’я людини та його 

збереження є пріоритетними [1]. 

Мета дослідження: вивчення шляхів удосконалення підготовки 

майбутніх провізорів у навчально-практичному центрі «Фармація». 

Основна частина. З метою покращення й удосконалення практичної і 

теоретичної підготовки випускників ІФНМУ створено навчально-практичні 

центри, що дає можливість студентам покращити рівень практичних навичок 

з різних напрямків медицини і фармації [2-3]. 

Лабораторії № 1 і № 2 навчально-практичного центру «Фармація» 

широко використовують для підготовки студентів та випускників до 

державної атестації. В лабораторіях представлено перелік типових задач та 

умінь діяльності з дисциплін, якими повинен оволодіти випускник, наявна 

необхідна апаратура та прилади. В навчально-практичному центрі кафедри 

фармації встановлено чергування викладачів, ведуться журнали обліку 

відвідувань. Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням 

системи контролю на засадах об’єктивного оцінювання, впроваджують на 

практиці сучасні технології навчання. В навчально-практичному центрі 

майбутні фахівці постійно працюють над вдосконаленням рівня професійної 

підготовки з різних напрямків фармації. 

Лабораторія практичної фармації № 1 формує практичні навички з 

дисциплін: «Фармацевтична ботаніка», «Фармакогнозія», «Ресурсознавство 

лікарських рослин». У лабораторії практичної фармації № 1 підготовлено 

перелік типових задач та умінь діяльності з дисциплін, якими повинен 

оволодіти випускник. Студенти мають змогу вдосконалювати техніку роботи 

з мікроскопом; виготовляти тимчасові мікропрепарати та проводити їх 

мікроскопічний аналіз; проводити гістохімічні реакції і встановлювати 

хімічну природу компонентів клітини; проводити макроскопічний аналіз; 

виготовляти гербарії тощо. 

Лабораторія практичної фармації № 2 формує практичні навички з 

дисциплін: «Фармацевтична хімія», «Стандартизація лікарських засобів». 

Студенти мають змогу проводити ідентифікацію органічних та неорганічних 

лікарських речовин хімічними методами, якісний та кількісний експрес-

аналіз лікарських форм; розв'язувати основні типи розрахункових задач 

титриметричними та фізико-хімічними методами; здійснювати контроль 

індивідуально виготовлених лікарських форм; визначати основні показники 

якості лікарських речовин; проводити контроль якості води очищеної, води 

для ін’єкцій хімічними та інструментальними методами; проводити контроль 
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терміну придатності лікарських засобів, оформляти відповідний паспорт 

якості та ін. 

Висновок. Проблема формування професійної практичної підготовки 

провізорів є актуальною. Тому створення навчально-практичних центрів є 

важливою складовою успішної підготовки майбутніх провізорів, 

результатом якої є професійне володіння практичними навиками під час 

складання державної атестації. Майбутні провізори послідовно, грамотно та 

раціонально виконують завдання, пов'язують практику з теорією, вільно 

справляються з виконанням практичних завдань, пояснюють прийняті 

рішення, демонструють різносторонні навики і прийоми виконання 

практичних робіт. 
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Вступ. На даному етапі освітнього процесу багато медичних вищих 

навчальних закладів (ВНЗ) переходять на проблемно-орієнтоване навчання 

(PBL-Problem-Based Learning).  

Мета. Надати аналіз викладання дисципліни з застосуванням 

проблемно-орієнтованого навчання. 

Основна частина. Даний метод призначений для стимулювання 

вивчення традиційних фундаментальних дисциплін з клінічної точки зору. 

Також акцентується додаток принципів базисних наук до клінічних ситуацій. 

Зазвичай з матеріалом знайомляться при самостійному навчанні, і він 
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обговорюється в малих групах (9-13 студентів) з викладачем. Навчальні 

програми та курси, побудовані за принципом проблемно-орієнтованого 

навчання (PBL), зазвичай акцентуються на навчальному процесі, навчанні 

тому, як вчитися, відповідальності студентів за своє власне навчання і 

розвитку уміння навчатися протягом усього життя. Однак між програмами є 

істотні відмінності, які впливають на оцінку. Найбільш важливим є навчання 

тому, як застосовувати загальні принципи в проблемно-орієнтованих 

ситуаціях; при цьому викладачі забезпечують мінімальне керівництво, а 

студенти мають максимальні можливості для дослідження. 

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 та розвиток розумових здібностей. 

В освіті вищої школи України виникла необхідність впровадження 

проблемного навчання студентів у ВНЗ. Пов'язано це з вимогами сучасних 

реалій, що диктуються самим життям, оскільки ця методика навчання 

дозволяє студентам розвивати самостійність, а значить, вчить приймати 

потрібне рішення в тих чи інших ситуаціях. Самостійність формує 

відповідальність. У цьому контексті необхідно розглянути як позитивні, так і 

негативні сторони проблемного навчання. 

Пріоритети полягають в наступному: посилення ролі самостійного 

освіти; підвищення рівня засвоєння практичних навичок; акцент не на факті, 

а на змісті; міжособистісні відносини і робота в колективі; мотивація до 

навчання. 

Недоліки: метод в найменшій мірі застосований при формуванні 

практичних умінь і навичок, ніж при традиційному навчанні; вимагає 

більших витрат часу для засвоєння одного і того ж обсягу знань, ніж при 

традиційному підході. І це є однією з основних причин домінування 

традиційного методу навчання над проблемно-орієнтованим навчанням. 

Тому необхідно комбінування різних методів навчання в освітньому 

процесі, бо однобокість може призвести до серйозних наслідків у підготовці 

конкурентоспроможного фахівця не тільки в сфері охорони здоров'я. 

На жаль, ефективному впровадженню проблемно-орієнтованого 

навчання в навчальний процес в даний час перешкоджає те, що викладач 

досі є джерелом інформації і не виконує функції координатора, а також 

відсутність у багатьох викладачів навичок консультативної роботи і 

практики ведення інформаційного пошуку. 

Саме постановка проблеми або проблемної задачі сприяє розвитку 

свідомого, мотиваційного підходу до навчання. Проблемно-орієнтоване 

навчання призводить до формування навичок самоорганізації, самонавчання 
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і самоконтролю, тобто підвищує рівень свідомого ставлення до придбання 

професійних знань і умінь і особистісних якостей майбутнього лікаря. 

Постановка проблеми при розгляді клінічного випадку урологічного 

хворого дозволяє студентам самим визначити ту область знань у діагностиці, 

яка необхідна їм для вирішення клінічного випадку. Завдання викладача при 

цьому правильно націлити студентів на визначення меж цієї області, за 

межами яких закінчується їх компетенція, і виникають проблемні питання. 

Враховуючи обмеженість у часі, необхідно, щоб студенти сформулювали 

проблемні питання в рамках програми інтегрованого навчання. У цьому, на 

наш погляд, і полягає педагогічна майстерність викладача як т’ютора. 

Особливістю роботи зі студентами при вирішенні клінічного випадку 

полягає в тому, що необхідно залучити всіх студентів в обговорення 

проблеми, створити таку робочу атмосферу, при якій думка кожного, навіть 

помилкова, буде прийнята на розгляд всією групою. У даній ситуації 

викладач виступає не як джерело інформації, а як координатор пізнавальної 

діяльності студентів. Розгляд клінічного випадку урологічного хворого 

проводиться перед рубіжним контролем, коли вже розібрані всі теми. 

Обговорення проблемних питань, винесених студентами на самостійний 

розбір можна провести в день рубіжного контролю, на самому початку 

заняття, що дозволить ще більше закріпити вивчений матеріал. Такий 

розподіл по часу дозволяє студентам використовувати знання, отримані на 

інших дисциплінах модуля, що суттєво зміцнює міжкафедральні та 

міждисциплінарні зв'язки. 

Висновки. Враховуючи, що багато кафедр використовують аналогічні 

методи навчання, необхідно здійснити чітку координацію планів проведення 

таких занять між різними дисциплінами, доопрацювати сам процес 

впровадження даної методики в навчальний процес і постійно підвищувати 

майстерність кожного викладача. 

Таким чином, саме постановка проблеми або проблемної задачі сприяє 

розвитку свідомого, мотиваційного підходу до навчання. Проблемно-

орієнтоване навчання призводить до формування навичок самоорганізації, 

самонавчання і самоконтролю, тобто підвищує рівень свідомого ставлення 

до придбання професійних знань, умінь і особистісних якостей майбутнього 

лікаря. 

 

УДК 378.147.02.016:615.01 

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО 

ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Демченко В.О., Рижов О.А. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: проблемно-орієнтований підхід, онтологія, 

фармацевтична діяльність. 
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Сьогодні ринок праці потребує висококваліфікованих фахівців 

фармацевтичної галузі, які мають заданий набір компетенцій і можуть легко 

адаптуватися до змін зовнішнього середовища ринку. Підхід у підготовці 

таких спеціалістів з об’єктно-орієнтованого, який засновано на практико-

орієнтованих методах, переходить на проблемно-орієнтований через 

створення нового освітнього середовища у вигляді комп’ютерних систем 

навчання для освоєння модульних програм в освітньому закладі, нових 

підходах до оцінки якості підготовки через оцінку рівня засвоєння 

дисциплін, професійних модулів і оцінку компетенцій студентів. 

Тому, метою наших досліджень стало створення методології 

використання проблемно-орієнтованого підходу у підготовці спеціалістів 

фармацевтичного профілю для вирішення різного роду завдань, які 

виникають у роботі майбутніх фахівців фармацевтичної галузі. 

Проблемно-орієнтований підхід до навчання засновано на різних 

формах стикання студентів з ситуаціями, які вимагають аналізу з 

використанням отриманих знань за різними дисциплінами та прийняття 

рішення. Студент отримує завдання (проблему) із кейсу та використовує для 

його рішення необхідні знання, навички та вміння, які формують у нього 

професійні компетенції. Теоретичні знання і практичні навички, якими він 

володіє – це лише частина професійних компетенцій, під якими розуміється 

інтегральна характеристика, що визначає здатність вирішувати професійні 

проблеми, типові та атипові професійні завдання, що виникають в реальних 

ситуаціях його професійної діяльності.  

У додипломному навчанні студентів фармацевтичного напрямку 

визначається набір компетенцій, якими він повинен володіти. Вони 

затверджені освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-

професійними програмами (ОПП). Також, прототипами компетенцій є 

ситуаційні задачі ліцензійних іспитів «Крок -1,2». Але вони є однокроковими 

рішеннями і не розвивають ситуаційне мислення у студентів. А 

використання проблемно-орієнтованого підходу направлене на формування 

професійних компетенцій майбутнього фахівця, який включає етапи 

визначення проблеми, аналізу проблеми, пошуку альтернативних рішень, 

вибору оптимального рішення та його прийняття. 

Результатом цілеспрямованого застосування проблемно-орієнтованого 

підходу мають стати навички аналізу проблеми: відокремлення її симптомів 

від причин, виявлення ключової причини проблеми і формулювання 

проблеми з точки зору розриву між поточною і бажаною ситуацією; навички 

пошуку вирішення проблеми, генерації нових ідей, висування і перевірки 

гіпотез, вибору оптимального варіанта рішення; навички використання в 

якості інструментів мислення теорій і концепцій; навички комунікації, 

роботи у команді без висування лідерства. 
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Основною складовою методології цього підходу є відбір контенту 

знань, який повинен засновуватися на онтологіях, що будуть включати 

основні терміни і відносини тематичної області, а також правила їх 

поєднання. При цьому необхідно об’єднати контенти знань всіх суміжних 

дисциплін. Під розглядаєму проблему необхідно побудувати концептуальну 

схему у вигляді дерева з широким спектром локальних і системних оцінок 

окремих елементів та взаємозв’язків, яке буде складатися зі структури даних, 

що містять всі релевантні класи об'єктів, їх зв'язки і правила (теореми, 

обмеження), прийняті в даній області.  

Таким чином, методологія проблемно-орієнтованого підходу для 

вирішення завдань спеціалістами фармацевтичної галузі буде включати 

наступний алгоритм: відбір компетенцій, визначення структури понять на 

основі онтологій базових і суміжних дисциплін, створення віртуальних 

ситуацій, визначення проблеми та її рішення. Все це є змістом розроблених 

кейсів у додипломному навчанні для підготовки майбутнього фахівця.  

 

УДК 61:37;615.1:37 

ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЕТАПІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ 

www.webcardio.org 

Долженко М.М., Боброва О.В., Давидова І.В., Конопляник Л.І., Лобач Л.Є., 

Мимренко С.М., Нудченко О.О., Поташев С.В., Перепельченко Н.А., 

Сімагіна Т.В. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 

Ключові слова: дистанційна освіта, онлайн навчання, післядипломна 

освіта. 

Мета: оцінити ефективність впровадження дистанційної форми 

навчання на етапі післядипломної підготовки лікарів кардіологічного 

профілю. 

Методи: 30 курсантів циклу “Невідкладна кардіологія і актуальні 

питання клінічної аритмології” на початку циклу дистанційно, за допомогою 

сайту www.webcardio.org, склали іспит за темою “Аритмії серця”. Середній 

відсоток балів, отриманих на цьому етапі, склав 33%. Після цього курсанти 

прослуховували лекції за вказаною тематикою на кафедрі, брали участь в 

обходах відділення аритмій серця. Всі курсанти були поділені на групи, 

кожна з яких представляла проблемно-орієнтований розбір реального 

діагностично складного клінічного випадку з подальшим обговоренням і 

рецензуванням проведеного діагностичного алгоритму і тактики лікування 

всіма курсантами за участю викладачів кафедри. Паралельно з цим курсанти 

у вільний час онлайн прослуховували відеолекції, знайомились зі статтями з 

вказаної проблематики, сучасними рекомендаціями українського і провідних 

світових кардіологічних товариств, проглядали останні найактуальніші 

http://www.webcardio.org/
http://www.webcardio.org/
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новини світової і вітчизняної аритмології на сайті www.webcardio.org. На 

заключному етапі всі курсанти знову склали тести з питань аритмології, і 

відповідний середній показник склав 96-98%. 

Висновки: 1. Метод дистанційної освіти за допомогою сайту 

www.webcardio.org продемонстрував високий показник ефективності в 

підвищенні знань лікарів кардіологічного профілю на етапі післядипломної 

освіти. 

2. Курсанти відмітили зручність використання онлайн перегляду 

навчального матеріалу і можливості в будь-який час поновити свої знання 

останніми досягненнями медицини з наступною перевіркою свого 

професійного рівня. 

 

УДК 61:37;615.1:37 

ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ CІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ НА 

ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ 

www.webmedfamily.org 

Долженко М.М., Боброва О.В., Давидова І.В., Конопляник Л.І., Лобач Л.Є., 

Мимренко С.М., Нудченко О.О., Поташев С.В., Перепельченко Н.А., 

Сімагіна Т.В. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 

Ключові слова: дистанційна освіта, онлайн навчання, післядипломна 

освіта. 

Мета: оцінити ефективність впровадження дистанційної форми 

навчання на етапі післядипломної підготовки лікарів сімейної медицини. 

Методи: 30 курсантів циклу ТУ “Діагностика та лікування невідкладних 

станів серцево-судинної системи в практиці сімейного лікаря” на початку 

навчання дистанційно, за допомогою сайту www.webmedfamily.org, склали 

іспит на рівень вихідних знань за темою “Невідкладні стани в кардіологічній 

практиці”. Середній відсоток балів, отриманих на цьому етапі, склав 39%. 

Після цього курсанти прослуховували лекції за вказаною тематикою на 

кафедрі, ознайомлювалися з діагностичними і лікувальними підходами шляхом 

відвідування відповідних кардіологічних відділень. Очний етап циклу склав 2 

тижні. Після цього, протягом двох тижнів, курсанти самостійно працювали з 

інформацією, представленою на сайті www.webmedfamily.org: новинами, 

статтями, методичними рекомендаціями, відеолекціями за вказаною тематикою 

- і у встановлений час онлайн складали проміжні іспити. Наприкінці циклу всі 

курсанти онлайн здали заключний іспит, за результатами якого було відмічено 

підвищення середнього показника отриманих відсотків балів до 97%.  

Висновки: 1. Метод дистанційної освіти за допомогою сайту 

www.webmedfamily.org як одного з етапів циклу навчання продемонстрував 

високий показник ефективності в підвищенні знань лікарів сімейної 

медицини з питань невідкладних станів серцево-судинної системи.  

http://www.webcardio.org/
http://www.webcardio.org/
http://www.webmedfamily.org/
http://www.webmedfamily.org/
http://www.webmedfamily.org/
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2. Використання онлайн перегляду навчального матеріалу і 

можливість в будь-який час поновити свої знання останніми досягненнями 

медицини з наступною перевіркою свого професійного рівня без 

обов’язкової присутності на визначеній базі навчання були високо оцінені 

лікарями. 

 

УДК 61:37;615.1:37 

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Долженко М.Н.,  Боброва Е.В.,  Давыдова И.В.,  Конопляник Л.И.,   

Лобач Л.Е., Мымренко С.Н.,  Нудченко А.О.,  Поташев С.В.,   

Перепельченко Н.А., Симагина Т.В. 

Национальная медицинская академия последипломного образования  

имени П.Л.Шупика 

Ключевые слова: инновация, последипломное образование. 

Современные инновации в системе последипломного образования.  

Реформирование системы высшего образования в Украине 

характеризуется поиском оптимального соответствия между сложившимися 

традициями в отечественной высшей школе и новыми  веяниями, 

связанными с вхождением в мировое образовательное пространство. На этом 

пути наблюдается ряд тенденций. 

Первая тенденция связана с развитием многоуровневой системы. 

Преимущества этой системы состоит в том, что многоуровневая 

система организации высшего  образования обеспечивает более широкую 

мобильность в темпах обучения. 

Вторая тенденция — это мощное обогащение вузов современными 

информационными технологиями, широкое включение в систему Internet, 

интенсивное развитие дистанционных форм обучения. 

Третья тенденция — это университизация высшего образования в 

Украине и процесс интеграции всех высших учебных заведений с ведущими 

в стране и в мире университетами, что приводит к появлению 

университетских комплексов. 

Четвертая тенденция заключается в переводе высшей школе 

Украины на самофинансирование. И еще одна тенденция заключается во 

включении вузов Украины в обновление высшего профессионального 

образования с учетом требований мировых стандартов. Поэтому и 

наблюдается переход вузов Украины в режим опытно-экспериментальной  

работы по апробации новых учебных планов, образовательных стандартов, 

новых образовательных технологий и структур управления. Вузы, 

изменяющиеся в процессе инновационного поиска, относят к категории 

саморазвивающихся образовательных систем. 

Инновация (от лат. In — в, Novus — новый) означает нововведение, 

новшество. 
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Как известно, главным показателем инновации является 

прогрессивное начало в развитии школы по сравнению со сложившимися 

традициями и массовой практикой. 

Поэтому инновации в системе образования связаны с внесением 

изменений: 

 в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и 

систему управления; 

 в стили педагогической деятельности и организации учебно-

познавательного процесса; 

 в систему контроля и оценки уровня образования; 

 в систему финансирования; 

 в учебно-методическое обеспечение; 

 в систему воспитательной системы; 

 в учебный план и учебные программы; 

 в деятельность преподавателя и слушателя (курсанта, интерна); 

Сложившуюся ранее систему образования  многие называют 

«поддерживающим обучением». Основано на подготовке человека к 

решению повседневных проблем и предназначено, в основном, для 

поддержания существующей системы образа жизни и деятельности 

человека. 

Однако в теперешнее время появилась тенденция, связанная с 

переходом на другой тип обучения — «инновационный». Ему присущи две 

характерные особенности. 

Первая – это обучение предвидению, то есть ориентация человека не 

столько в прошлом опыте и настоящем, сколько на далекое  будущее. Такое 

обучение должно подготовить человека к использованию методов 

прогнозирования, моделирования и проектирования в жизни и 

профессиональной деятельности. Отсюда столь важно развитие 

воображения, акцентирование внимания на проблемы и трудности, 

ожидающие человека в будущем, на альтернативные способы и их решения. 

Второй особенностью инновационного обучения является 

включенность обучающегося в сотрудничество и участие в процессе 

принятия  важных решений на разном уровне (от локальных и частных до 

глобальных, с учетом развития мира, культуры и цивилизации). 

Кафедра кардиологии, идя в ногу со временем, перешла на 

инновационный тип обучения. 
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УДК 378.147.091.39:004.9:378.046-021.68 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА ЕТАПІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  

Доценко М.Я., Герасименко Л.В., Боєв С.С., Шехунова І.О., Дєдова В.О. 

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» 

Ключові слова: інноваційні технології, післядипломна освіта, case-

study. 

Інноваційні технології у всіх сферах освіти пов'язують в основному з 

впровадженням у навчання інноваційного потенціалу інформаційних і 

інфокомунікаційних засобів через розробку нових методів навчання, 

забезпечення сприйнятливості. В даний час співробітниками кафедри 

кардіології ДЗ "ЗМАПО МОЗ України" ведеться робота з розробки 

інноваційних методів навчання. Так, на семінарських заняттях з лікарями-

слухачами використовуються не тільки класичні ситуаційні задачі з 

конкретним планом рішення і відповіддю, але й такі прогресивні форми 

навчання як кейс-методи. Перевага використання методу casy-stady полягає в 

багатоваріантності вирішення проблеми, тобто немає однозначної відповіді 

на поставлене запитання, а є кілька відповідей, які можуть змагатися за 

ступенем істинності. 

Метод case-study, або метод конкретних ситуацій (від англійського 

case - випадок, ситуація) - метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, 

заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних завдань-ситуацій. 

«Сase-study» відноситься до неігрових імітаційних активних методів 

навчання. Безпосередня мета методу - спільними зусиллями групи лікарів-

слухачів проаналізувати ситуацію, що виникає в конкретному випадку, і 

виробити практичне рішення. Підсумком заняття, проведеного як метод case-

study, є як закріплення теоретичних знань, так і прояв ініціативи, 

аналітичних здібностей, уміння виробляти і аргументувати самостійні 

рішення. В цілому даний метод дозволяє розробляти алгоритм прийняття 

рішення, оволодіти навичками дослідження ситуації, розробляти план дій, 

застосовувати отримані теоретичні знання на практиці, враховувати точки 

зору інших фахівців. 

При розробці цих задач-ситуацій ми враховували вимоги до сучасного 

освітнього процесу, а також останні досягнення в науковій та практичній 

кардіології. Кейси складаються на прикладах реальних історій хвороби, а 

інформаційна база кейса містить статті, рекомендації про сучасні 

діагностичні можливості і дані комплексного підходу до лікування подібних 

захворювань. В кейси також включені критичні статті, що представляють 

думки різних клінічних шкіл; це особливо актуально в часи настільки 

потужного інформаційного потоку. Ситуаційні кейси мають певну 

структуру: вступ (актуальність і постановка завдання), проблема (скарги, 

анамнез), матеріали для вирішення (структуровані за темами). 
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За результатами роботи над кейсом, лікарі-слухачі можуть 

запропонувати декілька самостійних варіантів вирішення однієї проблеми. 

Завдання викладача при цьому відразу відхиляється від класичної схеми і 

сфокусоване на координацію дискусії з багатоваріантністю вирішення 

поставленої проблеми. 

Таким чином, метод «case-study» дозволяє використовувати 

теоретичні знання, оволодіти методологією і прискорити засвоєння 

практичного досвіду. Він несе в собі великі можливості та повинен знайти 

більш широке застосування. 

 

УДК 61:378.14 

ЯКІСНА ПІДГОТОВКА БАЗОВИХ КЕРІВНИКІВ ЯК ЗАПОРУКА 

ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ В ІНТЕРНАТУРІ 

Ждан В.М., Скрипник І.М., Марченко А.В. 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

Ключові слова: фахова підготовка, інтернатура, базові керівники. 

Метою післядипломної медичної освіти в Україні є підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів, конкурентоспроможних як в Україні, так 

і на світовому просторі. Підготовка лікаря в нинішніх умовах повинна 

проводитись в єдиному інформаційному полі та відповідати як сучасним 

вимогам національної охорони здоров’я, так і світового суспільства в цілому. 

Однією з основних складових навчального процесу в медичній галузі є 

тісний зв'язок теоретичної та практичної підготовки спеціалістів. 

З метою вдосконалення підготовки лікарів-інтернів на виконання 

наказу МОЗ України від 27.12.2013 №1145 «Про поліпшення організації 

роботи баз стажування лікарів-інтернів» створений спільний План заходів 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» та Департаменту 

охорони здоров’я Полтавської ОДА. Перш за все, це якісний відбір баз 

стажування лікарів-інтернів та раціональний розподіл інтернів на бази 

заочного стажування з урахуванням можливостей лікувально-

профілактичних закладів області у відповідності до наказу МОЗ України від 

01.03.2005 р. №98. Постійна співпраця з базовими керівниками є запорукою 

якісної фахової підготовки лікарів в інтернатурі. Головні спеціалісти 

Департаменту Полтавської ОДА, головні лікарі та завідувачі відділень 

лікувально-профілактичних закладів, які є базами стажування, беруть участь 

в організаційних заходах щодо підготовки лікарів-інтернів: проводять відбір 

ЛПЗ для визначення їх базами стажування; організовують проведення 

піврічних та річних атестацій, є членами атестаційних комісій з проведення 

таких атестацій; беруть участь у роботі засідань вченої ради факультету 

післядипломної освіти; проводять перевірки баз стажування разом з 

профільними кафедрами; приймають участь в організації та проведенні 

науково-практичних конференцій. 
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Деканат факультету післядипломної освіти академії є організатором у 

проведенні навчально-методичної конференції з організації навчального 

процесу за участю головних лікарів ЛПЗ, завідувачів профільних кафедр 

академії та відповідальних за інтернатуру, базових керівників, лікарів-

інтернів Полтави та Полтавської області. Відповідальний співробітник 

профільної кафедри надає методичну допомогу та проводить постійний 

контроль за організацію навчально-методичної роботи. Необхідним є 

своєчасне (не рідше одного разу в 4 – 5 років) оновлення та перегляд 

навчальних планів та програм первинної спеціалізації (інтернатури). 

Заочні бази стажування мають у своєму складі діагностичні 

відділення, лабораторії, забезпечені медичним обладнанням, апаратурою та 

інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, 

санітарно-профілактичної роботи на сучасному рівні. Лікарі-інтерни мають 

робочі місця, виконують обсяг роботи відповідно до вимог навчальних 

планів та програм інтернатури з певної спеціальності. 

Базові керівники забезпечують впровадження елементів дистанційної 

освіти при підготовці лікарів-інтернів в заочній частині навчання. 

Матеріально-технічна база дистанційного навчання на базах заочного 

навчання лікарів-інтернів укомплектована в повному обсязі: створенні 

електронні підручники, тестові завдання для контролю знань, щорічно 

оновлюється лекційний матеріал, наглядні тренінгові системи по 

відпрацюванню практичних навичок майбутніми фахівцями.  

Для забезпечення якісної підготовки базових керівників, на виконання 

наказу МОЗ України від 27.12.2013 №1145 «Про поліпшення організації 

роботи баз стажування лікарів-інтернів» створені навчальні плани та 

програми курсів ТУ для базових керівників “Актуальні питання сімейної 

медицини”; цикл ТУ з педагогічної майстерності та організації підготовки 

лікарів в інтернатурі з фаху “Педіатрія” для базових керівників; “Організація 

навчання в інтернатурі. Сучасний стан діагностики і лікування 

стоматологічних захворювань. В 2014 році на них удосконалили свою 

педагогічну майстерність та покращили фахові знання базові керівники 

області.  

Деканат факультету післядипломної освіти забезпечує методично-

інформаційну підтримку процесу впровадження проблемно-орієнтованого 

навчання в єдиному інформаційному просторі. Всі види навчально-

методичної роботи спрямовані на оптимізацію навчального процесу, 

контролю оволодіння лікарями-інтернами практичними навичками згідно 

вимог навчальних планів та програм МОЗ України. 
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УДК 004; 37 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ КАК ЭЛЕМЕНТА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Завадский B.А. 

Национальная медицинская академия последипломного образования  

имени П. Л. Шупика 

Ключевые слова: телемедицина, обучение, дистанционное 

образование, телемедицинские консультации, концепция образования. 

Вступление. В «Концепции развития образования Украины на период 

2015-2025 годов» подчеркнуто стратегическое значение дистанционных 

форм обучения. Разумеется, в них не отражены отдельные тактические 

проблемы и технологии. 

Цель исследования. Определить основные принципы применения 

телемедицины и телемедицинских консультаций в системе непрерывного 

профессионального развития (НПР) врачей и провизоров. 

Материал и методы. Телемедицинские консультации становятся 

неотъемлемой частью обеспечения качественной, квалифицированной и 

своевременной медицинской помощи.  

Рассмотрены данные более чем 40 статей и 5 систематических 

обзоров, касающиеся эффективности использования телемедицинских 

технологий в системе образования НПР врачей. Использовались 

классические методы статистического анализа, мета-анализа. 

Основная часть. В силу важнейших принципов применения 

телемедицины большинство авторов относит доступность, стоимость, 

качество образования и степень усвоения знаний. Каждый из перечисленных 

принципов в окончательной форме не исследован. Более того, не определен 

инструментарий их исследования и не установлены единые критерии и 

оценки. Заслуживает большего внимания экономика реализации 

телемедицинских процедур и создание пруденциальных нормативов. 

Поскольку методология и методы получения знаний и технологий 

образования базируются на информационных технологиях, мультимедийных 

средствах и приложениях, новых методах обучения, технологиях управления 

процессом образования, поэтому появляются новые акценты обучения. 

Принципиально меняется контент обучения – появляются онтологические 

модели знаний.  

Важное место занимают принципы предупреждения когнитивных и 

цифровых асимметрий.  

Одним из важнейших принципов использования телемедицинских 

технологий является обеспечение конфиденциальности обследования. 

Таким образом, подготавливается  технологическая база для развития 

рассматриваемого направления. 
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Выводы. 1. Требуется обоснование единой методики критериев 

оценки эффективности использования телемедицинских технологий, а также 

нормативов использования их в системе образования. 

2. Важно безотлагательно начать разработку пруденциальных 

нормативов для оптимизации экономической политики в организации 

телемедицинских консультаций. 

 

УДК 378.147.091.32.016:616-053.2-07 

ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЛЕКЦИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРОПЕДЕВТИКИ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Иванько О.Г. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: лекция, методология, история болезни, учебный 

план. 

Курс лекций по пропедевтике детских болезней на 3-м курсе 

медицинского факультета согласно типовой учебной программе достаточно 

объемный и составляет 40 часов, что позволяет в пределах университетской 

автономии предусмотреть чтение «внеплановой» лекции, посвященной 

чрезвычайно важным вопросам методологии диагноза и написанию учебной 

истории болезни, которую и должна предварять лекция. Одновременно 

создается возможность обсудить вопросы медицинской этики и деонтологии, 

изучение которых не предусмотрено действующим учебным планом. Между 

тем, студенты, начинающие изучение клинических дисциплин, проявляют 

живой интерес к вопросам организации своей будущей деятельности. 

Введение их в профессиональную сферу представляется нам своевременным 

и отвечающим принципам предметной ориентации преподавания 

медицинских дисциплин.  

Мы поставили цель разработать план и подготовить практически 

ориентированную лекцию «Методология педиатрического диагноза», 

которая логически завершает изучение учебного модуля «Анатомо-

физиологические особенности органов и систем, семиотика их поражений у 

детей» для студентов 3-го курса медицинских факультетов. Лекция 

предшествует написанию первой в практике студентов учебной истории 

болезни по педиатрии.  

Подготовленная лекция состоит из двух частей по 45 минут каждая. В 

первой части кратко характеризуются составляющие системы «болезнь - 

врач - медицинская помощь», виды медицинской помощи (массовый 

скрининг, в том числе неонатальный, диспансеризация, медицина 

чрезвычайных ситуаций, обслуживание больных по обращаемости). В 

полемической форме студентам предлагается возможность сделать выбор в 

пользу характеристики медицины как специфической сферы услуг, 
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составляющую суть медицинской помощи в современном обществе. Если 

такой выбор сделан, разъясняются условия эффективности предоставления 

услуги, которую определяют компетенция (квалификация врача), 

менеджмент (создание максимально эффективного контроля связей «врач-

пациент-родственники»), медицинский маркетинг (процесс достижения 

максимального комплаенса — взаимной приверженности больного и врача) 

и коммуникации (взаимного обмена информацией). Методологической 

основой материала являются приказы МЗ Украины, МКБ-10, современные 

учебные пособия по педиатрии. Для обеспечения психологической 

совместимости врача с родителями пациента студентам предлагается 

овладеть навыками определения основных типов личности по К.Юнгу и 

уметь определить психологические ожидания родственников больного и 

удовлетворять их. Подчеркивается важность соблюдения врачом принципов 

личной скромности и умеренности как основы построения успешных 

взаимоотношений в процессе организации медицинской практики. 

Вторая часть лекции посвящена практическим рекомендациям по 

написанию истории болезни. Материал раздела перекликается с 

информацией, данной в предыдущей части лекции в виде примеров, когда 

успешное использование знаний организации и психологии медицинской 

деятельности позволяло оптимизировать принятие сложных медицинских 

решений. Уделено внимание терминологии и дефинициям (симптом, 

синдром, диагноз, консилиум и др.). Подчеркнуто значение правильно 

составленной истории болезни как эффективного инструмента правильного 

диагноза, а, следовательно, и эффективного лечения. Студентам 

предлагается развивать навыки наблюдательности, сообразительности и 

кооперации с коллегами.  

Прочитанные лекции, в соответствии с представленным тезисным 

планом, в целом позитивно оценены студентами, о чем свидетельствуют их 

опросы. Сделан вывод о целесообразности введения лекции в рабочий 

учебный план.  

 

УДК 611:378:147  

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА 

ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ-ТЕРАПЕВТІВ 

Іманова Н.І. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Ключові слова: післядипломна освіта, технології навчання, 

андрагогічна модель навчання 

Вступ. Глобалізація та гуманізація освіти поряд із невпинно 

зростаючим потоком інформації вимагають впровадження інтерактивних 

технологій та ідей випереджаючого навчання. Це знаходить своє 
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відображення і у моделі навчання фахових лікарів на етапі післядипломної 

освіти. 

Основна частина. Зростання загального та галузевого 

інформаційного потоку диктує й необхідність вибору моделі навчання. Так 

на зміну авторитарної моделі приходять гуманістична та андрагогічна 

модель. Остання є найбільш затребуваною на етапі післядипломної освіти, 

оскільки враховує особливості психоемоційної організації та навчального 

потенціалу дорослих учнів, і застосовується за умов виконання основних 

навчальних принципів (високої вмотивованості учнів, акценту на самостійну 

діяльність, суб’єкт – суб’єктності навчання, тенденцій до індивідуалізації 

навчання та ін.). Андрагогічна модель вимагає застосування принципово 

нових технологій навчання: це дистанційне та проблемне навчання, 

особистістно-орієнтовані технології, кейс-технології, а також технології 

активного і випереджувального навчання. Дискусія, моделювання гри, 

тренінгове та стимулятивне навчання також можна застосовувати у навчанні 

дорослих учнів. 

Висновок. Післядипломна освіта має бути націлена не тільки на 

розширення знань та вмінь лікарів-терапевтів за рахунок інформації, наданої 

їм під час циклів удосконалення, але і на виховання у дорослих учнів потягу 

до безперервності освіти, жаги до інформації, активного навчання та 

самовдосконалення. 

 

УДК: 378.147.016:[378.4:61]-054.6 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ІТ КОМПЕТЕНЦИИ 

АБИТУРИЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ В ВЫСШЕМ МЕДИЦИНСКОМ 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Каблуков А.А., Иванькова Н.А. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, абитуриент-

иностранец, методика обучения, информационные технологии, проблемные 

задания, графически-тренировочный комплекс, мотивация обучения. 

Введение. Современная система образования основана на 

использовании информационных технологий. Именно поэтому одним из 

условий успешного обучения в высшем учебном заведении является 

формирование необходимого уровня ІТ компетенции у абитуриентов-

иностранцев.  

Цель исследования: повышение качества подготовки и 

формирование (повышение) уровня ІТ компетенции абитуриентов-

иностранцев при изучении дисциплины «Информатика» с использованием 

проблемно-ориентированных методов обучения.  
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Одной из актуальных задач кафедры медицинской информатики в 

рамках ускоренной подготовки абитуриента-иностранца, свободно не 

владеющего украинским (русским) языком, является формирование 

(повышение) IT компетенции. 

При традиционной методике обучения на подготовительном 

отделении построение учебного процесса определяется общими целями 

овладения знаниями и формирования необходимых умений и навыков. 

Умение эффективно донести новые знания до студентов зависит от 

квалификации и профессионализма преподавателя, а также от методики 

обучения, которую он применяет. Важным условием успешного 

использования выбранной методики является ее целесообразность и 

соответствие уровню подготовки абитуриентов. 

Кафедрой медицинской информатики Запорожского государственного 

медицинского университета разработана методика проблемно-

ориентированного обучения курса «Информатика» для абитуриентов-

иностранцев. В основе разработанной методики лежит тезис о том, что 

проблемная ситуация, как правило, состоит из двух компонентов: а) 

предметно-содержательного, связанного с вычленением противоречия 

опорных знаний, нехваткой какой-то существенной информации; б) 

мотивационного, направленного на осознание противоречия и пробуждение 

желания его устранить при условии приобретения студентами каких-то 

новых знаний. Это и послужило основой для разработки практических 

заданий, для решения которых необходимо было устранить заложенные в 

них противоречия, используя Интернет и книжный фонд библиотеки. Также 

был разработан графически-тренировочный комплекс, при работе с которым 

абитуриенту приходилось, используя свои опорные знания, принимать 

решения о правильности названия оператора или устройства. Комплекс 

реализован в виде тестовых заданий, в которых используются изображения 

компьютерной техники, ее комплектующих или соответствующих окон 

программ MS Office. 

Уже сейчас можно констатировать, что использование данной 

методики позволяет формировать устойчивую мотивацию, которая 

интенсифицирует учебную деятельность и мышление.  

Выводы. Использование описанной методики позволило сократить 

срок изучения и закрепления учебного материала у абитуриентов 

иностранцев на подготовительном отделении ЗГМУ, а также значительно 

повысить качество знаний и готовность абитуриентов к дальнейшему 

восприятию учебного материала. 
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УДК 378.147.091.3.016:614]:378.091.33 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ´Я 

Кайдалова Л.Г., Мосенцева С.М. 

Національний фармацевтичний університет 

Ключові слова: медична та фармацевтична освіта, сучасні педагогічні 

технології, проблемно-орієнтована технологія навчання, підготовка фахівців 

з охорони здоров‘я. 

Вступ. В сучасних умовах інтеграції медичної та фармацевтичної 

освіти в європейський освітній простір посилюються вимоги до якості 

підготовки фахівців охорони здоров‘я у вищих медичних закладах. Сьогодні 

випускник – лікар чи провізор – професійно компетентний фахівець, 

освічена та культурна особистість, здатна навчатися протягом життя, 

постійно розвиватися та самовдосконалюватися. 

Мета дослідження. Висвітлити методичні аспекти впровадження 

проблемно-орієнтованого навчання у підготовку фахівців з охорони 

здоров‘я. 

Основна частина. Педагогічні технології як основа підготовки 

фахівців з метою формування компетентностей і якостей передбачають 

розробку та впровадження сучасних педагогічних технологій, контроль його 

якості та діагностування рівня освітньо-професійної підготовки.  

Підготовка фахівців носить випереджувальний характер, а саме: 

знання, вміння й навички студентів з охорони здоров‘я формуються, 

виходячи не з вимог сьогодення, а з перспективою на майбутнє, оскільки, 

навіть досконалі рекомендації та пропозиції щодо практичної діяльності 

значно втрачають свою значущість не тільки на час адаптації молодого 

фахівця до умов практичної діяльності, а й до моменту його випуску з 

вищого навчального закладу.  

Реалізація проектної технології має організовуватися з дотриманням 

наступних дидактичних принципів: взаємозв’язку навчання, виховання та 

розвитку; розвитку інтелектуальної, емоційно-вольової, діяльнісно-

поведінкової сфери особистості; залучення до різних видів навчально-

пізнавальної діяльності з метою цілеспрямованого розвитку загальних і 

спеціальних здібностей, пізнавальних інтересів та потреб у саморозвитку та 

самовдосконаленні). 

Проектно орієнтована технологія розробляється під конкретний 

педагогічний задум і має чітко окреслений результат. Впровадження 

проектно орієнтованого навчання можливе за таких організаційно-

методичних умов: 

– управління процесом навчання, спрямованого на розвиток 

особистості та її професійне становлення; 
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– готовність викладачів і студентів до впровадження освітніх 

інновацій; 

– володіння методикою проблемного навчання, яка передбачає 

насамперед уміння діалогічного доброзичливого спілкування зі студентами; 

– психологічний мікроклімат у процесі навчання; 

– забезпечення сприятливих умов для розкриття творчого потенціалу 

викладачів і студентів; 

– позитивна мотивація навчальної діяльності;  

– підвищення творчої активності студентів під час аудиторних занять 

шляхом впровадження педагогічних інновацій; 

– навчально-методичне забезпечення процесу навчання для створення 

проблемних ситуацій; 

– врахування інтересів та потреб особистості, пов’язаних з її 

самореалізацією у подальшій професійній діяльності. 

У методиці викладання професійно орієнтованих дисциплін майбутніх 

фахівців охорони здоров‘я найпоширенішими є дослідницькі, творчі, 

інформаційні та соціально значущі проекти. 

Висновок. Впровадження педагогічних технологій, реалізація 

проблемно-орієнтованого навчання у фармацевтичній та медичній освіті 

сприятиме досягненню головної мети – підготовці кваліфікованого фахівця, 

який є конкурентноспроможним., здатним ефективно працювати на рівні 

світових і європейських стандартів, готового до постійного професійного 

росту, соціальної і професійної мобільності. 

 

УДК 378.147 

СТВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Кайдалова Л.Г., Щокіна Н.Б. 

Національний фармацевтичний університет 

Ключові слова: проблемне навчання, проблемна ситуація, методика 

викладання. 

Особливої актуальності набуло питання підготовки кваліфікованого 

фахівця, конкурентноздатного на ринку праці, компетентного, 

відповідального, такого, що вільно володіє своєю професією, здатного до 

ефективної роботи за спеціальністю на рівні світових стандартів, готового до 

постійного професійного росту, соціальної і професійної мобільності. Ці 

якості не формуються спонтанно. Вони визначаються спрямованістю, 

стратегією, змістом і технологією навчально-виховного процесу підготовки 

майбутніх фахівців. Один з ефективних шляхів розв’язання цієї проблеми – 

впровадження сучасних педагогічних технологій, зокрема такої методики 

професійної підготовки, яка ґрунтується на основі проблемної технології 

навчання.  
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Саме проблемне навчання розглядається як технологія освіти, 

спрямована на активне одержання студентами знань, формування прийомів 

дослідницької пізнавальної діяльності, залучення до наукового пошуку, 

творчості.  

Розділяємо думку науковців, що ядром проблемного навчання є 

проблемна ситуація. На основі досвіду викладання педагогічних дисциплін 

встановлено, що саме розв’язання проблемних ситуацій займає значне місце 

в процесі впровадження проблемної технології у навчально-виховний процес 

ВНЗ. Адже саме навчально-практичні завдання, які містили проблемні 

ситуації, ставили студентів у позицію експериментаторів, стимулювали 

творче опанування раціональними способами застосування знань на 

практиці. 

Проблемна ситуація характеризується уявною несумісністю наведеної 

інформації. Характерним для проблемної ситуації є протиріччя між метою і 

засобами її досягнення. 

Проблемну ситуацію визначають і як пізнавальну трудність, 

суперечливий матеріал, і як специфічний стан інтелектуального суб’єкта, 

якому недостатньо знань та вмінь для вирішення проблеми.  

Моделювання типових проблемних ситуацій у процесі фахової 

підготовки (аналіз ситуацій, проектування способів дії в них, моделювання 

варіантів їх розв’язання) дозволяє заздалегідь перетворювати і синтезувати 

знання, отримані при вивченні окремих теоретичних дисциплін, і 

використовувати їх для вирішення практичних завдань. 

Узагальнення і аналіз суперечностей, які лежать в основі створення 

проблемних ситуацій при викладанні педагогічних дисциплін дозволили 

визначити найбільш типові серед них: 

1) при зіткненні студентів з професійними явищами, фактами, які 

потребують теоретичного осмислення; 

2) при організації практичної роботи студента; 

3) при необхідності аналізу професійних явищ, які призводять до 

зіткнення їх з попереднім уявленням про ці явища; 

4) при формулюванні гіпотез; 

5) при проведенні порівняння, зіставлення і протиставлення; 

6) при необхідності узагальнення нових фактів; 

7) при виконанні творчих і дослідницьких завдань. 

Розділяємо думку вчених, що для створення і розв’язання проблемної 

ситуації необхідні: проблеми, труднощі, суперечності між старим і новим, 

відомим і невідомим, недостатність стандартних засобів діяльності; 

наявність пізнавальної потреби; фізичні, інтелектуальні, операціональні 

можливості діяльності. 

Таким чином, в основі проблемного навчання лежить проблемна 

ситуація, яку необхідно вирішити студентам, а стимулом до руху мислення є 
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інтелектуальне утруднення, тобто такий психологічний стан суб’єкта, що 

вимагає виявлення нових, раніше йому невідомих знань чи способів 

діяльності.  

 

УДК: 378.147.091.3.016:547 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОБЛЕМНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ПО ПРЕДМЕТУ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  

Кандыбей К.И., Рыжов А.А. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, 

фармацевтическое образование, органическая химия. 

Реализация основных принципов Болонского процесса требует 

постоянной модернизации методических разработок кафедральных занятий 

дисциплины «Органическая химия» для студентов фармацевтического 

факультета с обязательным использованием при их составлении 

компетентного подхода, что несомненно создаст все необходимые условия 

для перехода студента к самореализации своих возможностей, повышению 

адаптации к изменению профессиональных потребностей в 

фармацевтической отрасли в плане необходимости постоянно повышать 

образовательный уровень. Решение задач в повседневной профессиональной 

деятельности провизора осуществляется через формирование в процессе 

обучения органической химии компетентности, которая образует у студента 

предметную область знания, и дает возможность закрепить полученную 

теорию в период практических занятий. Фундаментальная дисциплина 

«Органическая химия» необходима будущему провизору для понимания 

взаимосвязи учебных дисциплин в ходе профессиональной подготовки. На 

базе знаний органической химии студенты фармацевтического факультета 

изучают физическую и коллоидную химии, аналитическую химию, 

токсикологическую химию, биохимию, фармакогнозию, фармакологию, 

фармацевтическую химию. Формирование профессиональной 

компетентности при изучении студентом фармацевтического факультета 

дисциплины «Органическая химия» осуществляется содержанием самих 

занятий, которые включают в себя не только определенный объём знаний 

предметной области, но и профессиональные навыки и умения, 

формирующиеся в процессе обучения органической химии посредством 

активной позиции самого студента. Концепция проблемно-

ориентированного обучения лежит в основе методических материалов по 

курсу органической химии для студентов фармацевтического факультета, 

направленная на формирование химической компетентности. Разработка 

индивидуальных заданий для самостоятельной работы и включение их в 
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повседневную работу студента на занятии – один из способов формирования 

компетентности будущего провизора. Такие задания не дают готового 

решения, а предоставляют студенту возможность думать, анализировать, 

планировать свои действия и осуществлять презентацию собственных идей и 

решений. Задачи направлены на развитие когнитивной, деятельностной и 

личностной составляющих химической компетенции, позволяя формировать 

у студента не обрывочные знания по предмету, а целостное, интегративное 

представление о значении органической химии для будущего провизора. 

Разработка индивидуальных заданий в процессе обучения невозможна без 

использования во время занятия информационных компьютерных 

технологий. ИКТ позволяют индивидуализировать групповые занятия и дать 

каждому студенту задания для раскрытия его интеллектуальных и 

творческих способностей, направить его энергию на самостоятельное 

приобретение новых знаний с использованием различных источников 

информации. Разноуровневый подход к обучению студента в группе дает 

возможность многократно повысить индивидуальную заинтересованность 

студента в каждом занятии. Разработанное на кафедре органической химии 

пособие для индивидуальной работы студента развивает пространственное 

воображение и позволяет моделировать химические процессы, проходящие в 

ходе практических экспериментов на занятии. При этом результатом 

решения индивидуальных заданий студентом является овладение системой 

ключевых компетенций, позволяющих эффективно применять усвоенные 

знания в практической деятельности и успешно использовать в ходе 

освоения новых дисциплин учебного плана. 

Формирование ключевых компетенций у будущего провизора - это 

основное требование времени к качеству результатов образования наших 

выпускников. 

 

УДК 378.147.091.3.016:616 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ 

Кизима Н.В., Круть А.С., Пащенко И.В., Скрипникова Я.С. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, 

медицинский университет, клиническая кафедра. 

В процессе обучения в медицинском университете важно подготовить 

врача, способного принимать профессионально грамотные самостоятельные 

решения в непредвиденных и экстренных жизненных ситуациях. 

Формирование и развитие таких навыков должно начинаться уже с первых 

курсов. Для успешного решения поставленной задачи обязательна высокая 

мотивация студентов и методически верно организованный процесс 

обучения. В практике отечественных медицинских университетов 
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проблемно-ориентированное обучение (ПОО) давно используется на 

клинических кафедрах. Использование ПОО требует от преподавателя-

клинициста высокой степени мастерства и выдержки, умения достигнуть 

взаимопонимания между студентом и пациентом, подготовки 

соответствующих информационных материалов.  

C целью выявления преимуществ и недостатков ПОО нами проведено 

анкетирование среди 30 студентов в текущем учебном году.  

На кафедре пропедевтики детских болезней при организации 

практического занятия, традиционно и в соответствии с программой 

обучения, студентам третьего курса медицинского факультета во время 

курации больного для написания учебной истории болезни предлагали 

реальную клиническую ситуацию. В процессе выполнения задания было 

необходимо не просто выбрать верный из предложенных вариантов как при 

решении теста, продублировать текст учебника или лекции, отвечая на 

вопрос домашнего задания. Студент на основе полученных современных 

доказaтельно обоснованных знаний, должен был самостоятельно выявить 

диагностические критерии возможного заболевания у ребенка, 

проанализировать их и сделать заключение в виде предварительного 

(синдромального) диагноза.  

В результате 27 (90%) студентов считают практическое занятие 

методом ПОО более интересным, мотивирующим и запоминающимся. 

Активно задали вопросы преподавателю 23 (76,6%) студентов, тогда как по 

окончании традиционного опроса по домашнему заданию вопросы задают 1-

2 активных студента данных групп. 19 (63,3%) обучающимся потребовалась 

консультация преподавателя и использование дополнительной информации 

для выполнения поставленной задачи. Большинство, 28 (93,3%) отмечает, 

что ПOO способствует самостоятельному мышлению, взаимопониманию с 

пациентом, усвоению профессиональных терминов, повышает осознание 

личной ответствeнности в отличие от стандартной демонстрации и 

объяснения учебного материала преподавателем. Все студенты считают 

целесообразным использование проблемно-ориентированной формы при 

проведении практических занятий не только на клинической кафедре, но и 

при изучении дисциплин медико-биологического профиля. Следует 

отметить, что в процессе выполнения задания все студенты, даже с низкой 

мотивацией к обучению, были задействованы и задание выполнили.  

Таким образом, ПОО – один из способов развития активнoго 

творческого подхода к решению задач, познавательных навыков, 

самостоятельности у студента-медика. Предварительное обсуждение 

полученных данных пациента с преподавателем позволяет, если 

умозаключения ошибочны, учиться использовать дополнительные 

информационные ресурсы для поиска необходимых сведений и 

самостоятельного решения проблемы. В процессе ПОО совершенствуются и 
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навыки социальных межличностных взаимоотношений в достижении 

взаимопонимания с пациентом и его родителями, и умения выявлять 

необходимую информацию при работе с официальной медицинской 

документацией, и использование профессиональной медицинской 

терминологии будущим врачом.  

 

УДК 378.147.091.33-028.26:004.932 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 3D 

ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Кіреєв І.В., Рябова О.О. 

Національний фармацевтичний університет 

Ключевые слова: інтерактивні технології навчання, медичні 

фантоми, медичні тренажери, медична освіта. 

Значну роль у системі підготовки майбутніх фахівців відіграють 

практичні заняття. Головним завданням практичних занять є закріплення 

теоретичних знань, формування вмінь та практичних навичок з певної 

дисципліни. Відповідно до статті 12 Закону України «Про екстрену медичну 

допомогу» та Постанови Кабінету Міністрів України № 1115 від 21 

листопада 2012 р., які набули чинності з 1 січня 2013 року, фармацевтичні 

працівники є особами, які зобов’язані надавати домедичну допомогу людині 

у невідкладному стані та повинні володіти практичними навичками надання 

домедичної допомоги. На сьогоднішній день з метою відпрацювання 

практичних навичок, якими студенти повинні оволодіти під час практичних 

занять з дисциплін «Перша долікарська допомога» та  «Навчальна ознайомча 

медична практика», на кафедрі фармакотерапії створено навчально-

тренінговий клас. Навчально-тренінговий клас обладнаний фантомами та 

тренажерами: фантом промивання шлунку, тренажер для внутрішньовенних 

та підшкірних ін’єкцій, фантом сідничний на підставці, акушерський фантом 

з лялькою, фантом катетеризації чоловічий та жіночий. Також він 

обладнаний наочними навчальними плакатами, медичними приладами та 

засобами: тонометри механічні та електронні, термометри ртутні та 

інфрачервоні, очисні клізми, газовідвідна трубка, катетери чоловічий та 

жіночий, шини, джгути кровоспинні та венозні, засоби для догляду за 

тяжкохворими та немовлятами, шприци, бинти еластичні, марлеві, гіпсові, 

вата, антисептичні засоби. 

Проте сучасні вимоги суспільства до вищої освіти передбачають 

необхідність впроваджувати у навчальний процес нові інтерактивні методи 

та інноваційні технології навчання. Вивчаючи досвід провідних вищих 

навчальних закладів Європи під час перебування в Амстердамі на Конгресі, 

присвяченому 100 річчю Міжнародної фармацевтичної федерації, ми мали 

можливість ознайомитися з найсучаснішим методом навчання, який 

презентували вчені з університету Keel (Великобританія). Вчені 
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продемонстрували як за допомогою інтерактивних технологій 

«змоделювати» реальну ситуацію та тренувати навички клінічних провізорів 

в реальному часі. Студент надягає окуляри, схожі на окуляри для перегляду 

фільмів у 3-D форматі, і виявляється в реальній палаті з «реальними» 

пацієнтами. Студент має можливість розпитати пацієнта, переглянути лист 

призначень і оцінити правильність лікарських призначень відповідно до 

Guidelines тощо. Враховуючи світовий досвід використання 3D технологій в 

системі навчання, на нашу думку, перспективним є створення інтерактивних 

програм, які б дали можливість забезпечити відпрацювання алгоритму 

надання першої долікарської допомоги при невідкладних станах у 

змодельованих реальних умовах, коли студенту необхідно аналізувати 

явища, узагальнювати факти та самостійно приймати рішення щодо 

послідовності дій, спрямованих на врятування життя постраждалого.  

Таким чином, впровадження в навчальний процес інноваційних 3D 

технологій значно підвищить якість проведення практичних занять, 

сприятиме формуванню та закріпленню умінь та практичних навичок, 

вмотивує студента до самостійності в вирішенні певних задач при наданні 

першої долікарської допомоги, що дозволить підготовити високо 

кваліфікованих майбутніх фахівців-провізорів. 

 

УДК 378.14:614.13:616 
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Вступ. Симуляційне навчання – від. лат. simulatio – імітація, удавання 

– метод навчання, в основі якого полягає імітація будь-якого фізичного 

процесу за допомогою штучної (наприклад, механічної або комп’ютерної) 

системи. Навчання клінічних навичок завдяки використанню манекенів-

симуляторів, тренажерів та стандартизованих пацієнтів являється золотим 

стандартом медичної освіти в розвинутих країнах світу вже понад 10 років. 

Саме тому в Україні, слідуючи світовим тенденціям та керуючись Законом 

України «Про вищу освіту» №1556-VІІ від 01.07.2014, почали приділяти 

значну увагу розвитку симуляційного навчання, що являється одним із 

шляхів створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій 

для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та підготовки фахівців 

інноваційного типу. Симуляційний центр – це спеціальна структура, що 

оснащена необхідним обладнанням для занурення особи, що навчається, в 

середовище, максимально наближене до реального.  
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Мета дослідження. Вивчення особливостей та можливих труднощів у 

впровадженні технологій у проблемно-оріентованному навчанні. Загальна 

частина. Для функціонування та оптимізації роботи центру найважливішу 

роль відіграє технічно-комунікаційне обслуговування центру та обладнання 

– це ф найсучасніші моделі симуляторів, IT-підтримка, системи звуко- та 

відеозапису і відтворення, системи генерації звітів з інтегрованим 

календарем та графіком, спеціалізоване медичне обладнання та витратний 

матеріал, завдяки якому особа, що навчається, має можливість максимально 

реалістично зануритись в умови тієї чи іншої клінічної ситуації. 

Висновок. Технічні фахівці симуляційного центру займаються 

підтримкою та розвитком мережевої інфраструктури, обслуговуванням 

серверів, систем відеонагляду, розробкою програмного забезпечення. Маючи 

певний досвід з реалізації симуляційного навчання, використовують свої 

знання задля впровадження технічних проблемно-орієнтовних аспектів в 

даній проблематиці.  

 

УДК: 378.147:615.03:001 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
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Коваленко Е.Ю., Опрышко В.И., Нефедов А.А., Колесниченко Г.Г. 

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» 

Ключевые слова: клиническая фармакология, лекарственные 

средства, компъютерные технологи. 

Введение. Сегодня во всех сферах образования происходит все более 

широкое внедрение новых инновационных технологий. Компъютерные 

технологии, интернет-информация, дистанционные видеоконференции и 

прочее – этот процесс также затронул и образование в высших медицинских 

учреждениях.  

Цель исследования. Показать возможности расширения технологий 

обучения студентов с учетом современных тенденций в изучении одной из 

важнейших базовых наук о лекарствах – клинической фармакологии.  

Основная часть. Сегодня студенту и врачу приходится сталкиваться с 

изучением достаточно большого по объему теоретического и практического 

материала о лекарственных препаратах, связанного с особенностями 

механизма действия, о побочных эффектах, показаниях и 

противопоказаниях, применяемых пациентом лекарственных средств. Также 

важно акцентировать внимание будущего врача на особенностях 

взаимодействия препаратов между собой при фармакотерапии, а также 

обучать пониманию возможностей взаимодействия принимаемых пациентом 

препаратов с продуктами питания. Сегодня на фармацевтическом рынке 

отмечается неуклонный рост производства как оригинальных, так и 
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лекарственных препаратов-генериков, а также выпуска новых 

лекарственных форм известных препаратов. Поэтому в обучении на курсе 

клинической фармакологии преподаватели и студенты сталкиваются с рядом 

вопросов: несоответствие все возрастающего объема информации 

количеству аудиторных часов обучения для студентов, а также полное 

отсутствие сегодня лекционного курса для студентов медицинских 

факультетов. 

Улучшение процесса преподавания в условиях существующих сегодня 

рамок нормативного времени по программе дисциплины «клиническая 

фармакология» может быть основано на расширении применения в работе со 

студентами возможностей инновационных технологий. Так, кроме 

использования компьютерного тестирования для определения исходного, 

текущего и заключительного контроля знаний студентов, мы предлагаем 

студентам решение ситуационных задач по оптимальному выбору 

препаратов для рационального лечения. При этом каждая задача разбирается 

как «виртуальный пациент». Также нами были подготовлены микро-

презентации по темам занятий курса, которые в наглядной форме помогают 

освоить основные теоретические понятия нашей дисциплины. Кроме того, 

использование материала мультимедийных лекций на клинических 

конференциях, принятие участия в видеоконференциях, когда можно не 

только прослушать лекцию, но и получить ответы на возникшие вопросы. 

Все эти формы работы играют большую роль в оптимизации процесса 

обучения для будущих врачей.  

Заключение. Таким образом, возможность более широкого 

использования инновационных технологий в изучении как клинической 

фармакологии, так и рациональной фармакотерапии, а также в последующем 

последипломном образовании позволит повысить качество подготовки 

студентов и курсантов, особенно в современных условиях резкого 

недостатка как лекционных, так и аудиторных часов обучения. 

 

УДК 681.3.06 

МОБІЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ НА БАЗІ ІНТРАНЕТ 

Коваленко З.І., Хара Г.І., Пєнкін Ю.М. 

Національний фармацевтичний університет 

Ключові слова: Інтернет, Інтранет, навчальний процес, мобільна 

комп’ютерна мережа. 

Вступ. Розвиток інтернет-технологій постійно розширює можливості 

їх використання в навчальному процесі. У вищих навчальних закладах 

України функціонують спеціалізовані комп’ютеризовані класи, які 

забезпечують студентам доступ до Інтернет-мережі. В мережах є чимало 
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хороших теоретичних і практичних курсів з різноманітних навчальних 

дисциплін, і їх кількість швидко збільшується. Це забезпечується появою 

нових універсальних інструментальних засобів для створення WEB-

сторінок. Розробка Інтернет-сайтів стає доступнішою, і викладачі активно 

залучаються до створення занять з використанням інтернет-технологій. В 

теперішній час інтернет-технології використовуються в навчальному процесі 

здебільшого для забезпечення самостійної роботи студентів у дистанційній 

формі. На думку авторів доповіді, можливості використання інтернет-

технологій в навчальному процесі значно ширші. Інтернет-технології 

надають нові можливості для проведення очних занять в навчальних 

аудиторіях. Ці можливості суттєво переважають традиційне використання 

комп’ютерних презентацій чи презентацій з використанням інтерактивних 

дошок. Але на сьогодні використання інтернет-технологій під час 

аудиторних занять стримується жорсткими вимогами до часу реакції 

комп’ютера на запити користувача. Зазвичай усі комп’ютери навчального 

закладу (або навчального корпусу) підключені до Інтернет через одну 

загальну точку доступу, а кількість клієнтських комп’ютерів постійно 

зростає. Це призводить до уповільнення швидкості передачі інформації в 

комп’ютерній мережі. Ефект уповільнення добре помітний навіть тоді, коли 

комп’ютерна мережа навчального закладу є кабельною. У разі використання 

бездротової мережі ситуація ускладнюється додатковими негативними 

факторами. Непередбачуване збільшення часу реакції комп’ютерної системи 

на запити користувача впливає на динаміку проведення аудиторного заняття 

і може зробити його неможливим. 

Мета дослідження. Розробка інформаційно-технічної підтримки для 

проведення аудиторних занять в реальному часі з використанням 

можливостей інтернет-технологій  

Основна частина. Для усунення недоліків використання інтернет-

занять в реальному часі авторами доповіді пропонується використовувати 

мережу Інтранет. За умови збереження основних можливостей Інтернет, 

Інтранет є внутрішньою локальною мережею організації. Кількість клієнтів 

мережі та їх склад може бути відрегульований відповідно до можливостей 

WEB-сервера цієї мережі. Це дозволяє встановити такий час реакції сервера 

на запит клієнта, який потрібен для проведення заняття в реальному часі. Ще 

недавно вважалось, що інсталяція WEB-сервера надто складне для 

пересічного користувача завдання. Складність полягала в налагодженні 

основних програмних компонент сервера (власне WEB-сервер, база даних 

MySQL та інтерпретатор скриптів PHP), для чого необхідно було внести в 

конфігураційні файли цих компонент десятки малозрозумілих для 

звичайного користувача змін. Створювалось враження, що інсталяція WEB-

сервера доступна лише висококваліфікованим системним програмістам з 

великим досвідом роботи. 
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Завдяки появі збірки XAMPP ситуація кардинально змінилась. 

XAMPP – це збірка, яка включає в себе всі компоненти WEB-сервера та 

додаткові бібліотеки, що дозволяють встановити на комп’ютер повноцінний 

WEB-сервер. Сьогодні інсталяція WEB-сервера  справа доступна більшості 

кваліфікованих користувачів. Тепер кожний комп’ютерний клас досить 

просто перетворити на локальну мережу Інтранет, ліквідувавши залежність 

швидкості реакції комп’ютерної системи від різних небажаних факторів. 

Залишається наповнити створений WEB-сервер сайтами для проведення 

аудиторних занять. Для цього досить перенести файли з сайтами у відповідні 

папки XAMPP. Особливо помітні вигоди від використання локальних мереж 

Інтранет можна отримати при роботі з безпровідними комп’ютерними 

мережами. Визначене коло користувачів легко обмежити налаштуванням 

мережі, і сторонні користувачі не зможуть заважати її роботі. Якщо ж у 

якості WEB-сервера вибрати потужний мобільний комп’ютер, наприклад 

ноутбук, та використати планшетні комп’ютери-клієнти, то мережа Інтранет 

стає мобільною і може використовуватись в будь-якій аудиторії без 

додаткового її обладнання. 

З використанням запропонованого підходу авторами створена та 

використовується мобільна Інтранет-мережа з WEB-сервером на базі 

ноутбука Lenovo G50-30 з 2-ядерним процесором Intel Celeron N2830, який 

працює на частоті 2.16ГГЦ. Оперативна пам’ять 2 ГБайт. Використовується 

операційна система Windows 8. У якості клієнтських використано 

одинадцять планшетних комп’ютерів ASUS K00B (ME173X) з процесором 

MediaTek MT8125 (тактова частота 1.2 ГГц) та оперативною пам’яттю 1 

ГБайт. Операційна система планшетних комп’ютерів Android 4.2. На 

клієнтських комп’ютерах використовуються WEB-браузери Google Chrome. 

На вказаний сервер встановлено сайт, створений за допомогою комплексу 

програм SunRav TestOfficePro.WEB. Комплекс призначений для створення 

тестових завдань та проведення тестування студентів. На WEB-сервері 

постійно формується журнал проходження тестів по окремим студентам, 

групам студентів, темам тестів та інше. Створена система тестування 

активно використовується в НФаУ поряд з аналогічною системою на базі 

інтернет-мережі.  

Висновки. Порівняння системи тестування на базі локальної мережі 

Інтранет з аналогічною системою на базі Інтернет переконливо доводить 

явні переваги використання локальної мобільної мережі Інтранет при 

проведенні аудиторних занять в реальному часі. Відзначимо, що наведений 

вище приклад використання системи  це лише один з можливих варіантів 

використання мобільної Інтранет-мережі. 
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УДК: 378.016:616-053.2 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ПЕДІАТРІЇ 

З ТОЧКИ ЗОРУ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Колоскова О.К., Білоус Т.М., Сажин С.І. 

Буковинський державний медичний університет 

Ключові слова: анкетування, студенти, проблемні ситуації. 

Вступ. Проблемно-орієнтоване навчання як одне з педагогічних 

технологій є системою методик, які спонукають студента до 

самовдосконалення, активного мислення та покращення практичних умінь 

шляхом створення проблемних ситуацій. Проблемне навчання можливе у 

декількох варіантах, найпоширенішими з яких є викладення матеріалу у 

проблемних лекціях, під час практичних чи семінарських занять і 

самостійних досліджень, при виконанні індивідуальних студентських робіт 

чи проектів. Слід відмітити, що проблемна ситуація стимулює студентів 

аналізувати інформацію, групувати та концентрувати її щодо конкретного 

ситуаційного завдання, причому при такому виді навчання викладач орієнтує 

студентів на самостійність у пізнавальній діяльності, адекватній та швидкій 

оцінці проблемної ситуації та водночас спиратися на попередньо отримані 

знання і навички. 

Метою нашої роботи було вивчити думку студентів 5-го курсу 

шляхом анонімного анкетування щодо ефективності окремих методів 

проблемно-орієнтованого навчального процесу на кафедрі педіатрії та 

дитячих інфекційних хвороб.  

Матеріал та методи. Проведено анкетування 108 студентів 5-го 

курсу, з яких сформували 2 групи за успішністю в навчанні: у І групу 

ввійшли 54 студенти, які вчаться на «добре» та «відмінно», у ІІ групу – 54 

студенти з переважним навчанням на «задовільно». У анкеті студенти мали 

можливість відповідати на запитання декількома відповідями чи при їх 

небажанні відповідати обирати відповідь «не можу відповісти». 

Результати. Переважною мотивацією до навчання у 87,0% студентів І 

групи та у 61,1% осіб ІІ групи було прагнення отримати добрі знання та 

ознайомитися з новим клінічним матеріалом (р<0,05). Слід відмітити, що 

кожного п'ятого «відмінника» (18,5%) до практичних занять привертає жива 

і творча атмосфера на заняттях, порівняно лише з двома респондентами ІІ 

групи (3,7%, р<0,05), а прагнення отримати гарну оцінку за заняття 

відмітили 18,5% студентів І групи та не мав жоден «трієчник» (р<0,05). При 

розборі матеріалу занять із застосуванням дискусії студентам І групи 

найбільше подобається групова дискусія, коли викладач лише скеровує під 

час дискусії, проте більшість ідей і думок висловлюють самі студенти (61,1% 

проти 38,9% ІІ групи, р<0,05). Дещо рідше студентам подобалася вільна 

дискусія (обмін думками в групі з метою формування точки зору кожним 
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учасником, коли кожен виступає від свого імені) (53,7% проти 57,4% у 

групах порівняння відповідно, р˃0,05) і лише окремим студентам до вподоби 

перехресний вид дискусії (група ділиться на мікрогрупи з подальшим 

висловленням думок і аргументів), (14,8% проти 1,8% ІІ групи, р<0,05). При 

проведенні опитування усі студенти частіше обирали б варіант 

моделювання, коли відбувається відтворення реальної ситуації з подальшим 

результатом дії у реальному життєвому сценарії (40,7% І групи проти 33,3% 

ІІ групи, р˃0,05). Водночас, при відповідях окремо кожного студента, І 

група, порівняно з ІІ групою, частіше обирала мозковий штурм, коли при 

постановці конкретного питання усі швидко відповідають (35,2% проти 7,4% 

ІІ групи, р<0,05) та метод рольових ігор, коли розбір матеріалу відбувається 

шляхом драматизованої форми ситуації за різних ролей учасників (16,7% 

проти 3,6%, р<0,05). Загалом, більшість студентів відмічають знання, які 

вони отримують на кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, як 

розвивальні (74,1%), доповнювальні (55,5%), фундаментальні (42,6%), 

прикладні (25,9%) та випереджувальні (20,4%).  

Висновки. Таким чином, студентів із доброю успішністю спонукає до 

практичних занять прагнення отримати нові знання та гарну оцінку, а при 

проведенні занять ця когорта респондентів обирає міні-лекції, групову 

дискусію та метод моделювання при опитуванні. Студенти з низькою 

успішністю потребують активнішого примусу до навчання зі сторони 

викладачів, а на заняттях при розборі матеріалу частіше обирають метод 

вільної дискусії.  

 

УДК 378.147 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ 

Комишан А.І.  

Національний фармацевтичний університет 

Ключові слова: особистісно-орієнтоване середовище, особистісно-

орієнтоване навчання, професійна мотивація, ситуація успіху, форми 

навчальних занять. 

Вступ. В умовах кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу вища школа поступово переорієнтовується на розвиток особистості 

студента. У зв’язку з цим педагоги все помітніше усвідомлюють гостру 

потребу у створенні та реалізації особистісного підходу до навчання 

студентів як одного з принципів організації навчально-виховного процесу у 

вищій школі. Такий підхід має сприяти більш цілеспрямованому, 

гармонійному розвиткові студента як майбутнього творчого, професійно 

діючого фахівця. 

Мета дослідження полягає у визначенні та теоретичному 

обґрунтуванні концептуальних педагогічних умов особистісно-
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орієнтованого навчання (ООН) майбутніх фахівців фармації, які 

сприятимуть підвищенню рівня їхніх навчальних досягнень та розвитку 

особистісних якостей. 

Основна частина. Сучасна система вищої освіти має реалізовувати 

соціальну функцію інтелектуального, загальнокультурного і власне 

професійного розвитку особистості майбутнього фахівця, здатного гідно 

здійснювати свої безпосередні функції. 

Проведений нами аналіз психолого-педагогічних джерел інформації з 

визначеної проблеми дає підстави стверджувати, що в основі ООН лежить не 

навченість, не тренаж, не слідування зразкам, еталонам, не нормативні 

орієнтири, які безсумнівно виконують певні функції. Його сутність полягає у 

самореалізації природного потенціалу, яку забезпечує природовизначена 

індивідуальність. Тобто, ООН не формує особистість із заздалегідь заданими 

властивостями, якостями, навченістю та підготовленістю, а створює умови для 

самозмін, самовизначення, самоздійснення та самоакуталізації, ґрунтуючись на 

певних принципах. Інакше кажучи, визнання студента головною фігурою всього 

навчально-виховного процесу і є особистісно-орієнтованою педагогікою, що 

поєднує в собі три моделі: соціально-педагогічну модель – виховання 

особистості із попередньо заданими якостями; предметно-дидактична модель 

пов’язана з предметною диференціацією, яка забезпечує індивідуальний підхід у 

навчанні; психологічна модель, яка спочатку зводиться до визнання 

відмінностей у пізнавальних можливостях студентів, які в реальному освітньому 

процесі виявляються в здатності до навчання.  

Результатом ООН фармацевтів має стати розвинена, соціально зріла 

особистість, яка здатна до вправного й ефективного здійснення практичної 

діяльності. Тому при формуванні концептуальних умов ООН майбутніх 

фармацевтів ми спираємося на синергетичні принципи в освіті, зокрема, їх 

вплив на становлення особистості майбутнього професіонала. 

Виходячи з вищевикладеного, визначимо основні положення, які 

лежать в основі концептуальних умов особистісно-орієнтованого навчання 

майбутніх фармацевтів. 

Перше положення стосується розуміння самого навчального процесу, 

який у межах синергетичного підходу розглядається нами як макросвіт, де 

немає дисциплінарних кордонів, а його предметне поле природних процесів 

у галузі людино-вимірних систем виходить за організуючі межі. 

Друге положення полягає в тому, що формування професійних якостей 

майбутніх фармацевтів має відбуватися за принципом ієрархічності. 

Третє положення стосується того, що процес навчання майбутніх 

фармацевтів повинен максимально моделювати їхню подальшу професійну 

діяльність. У цьому аспекті надзвичайно важливо, щоб на ранніх етапах 

професійного становлення студенти почали осмислення свого ціннісного 

простору, побачили його зв’язок із цілями і завданнями обраної професії, а 
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також були залученими у спеціально організовану роботу з розвитку своїх 

смислових орієнтирів. 

Завдяки реалізації концептуальних умов реалізації ООН ефективність 

формування професійної спрямованості особистості перетворюється із 

можливості на дійсність. 

Ключовими умовами, що впливають на реалізацію ООН майбутніх 

фахівців у галузі фармації ми визначаємо: створення особистісно-

орієнтованого середовища, заходи щодо посилення навчально-професійної 

мотивації, упровадження занять із застосуванням форм і методів ООН. 

Перша умова передбачає: орієнтацію форм, методів, засобів, прийомів 

організації навчального процесу на врахування пізнавальних можливостей, 

ціннісних орієнтацій, особистісного досвіду особистості студента; 

формування суб’єкт-суб’єктних відносин у процесі навчання, тобто 

створення особистісно-орієнтованого середовища. 

Другою умовою реалізації особистісно-орієнтованого навчання є 

впровадження заходів щодо посилення навчально-професійної мотивації до 

системи навчання майбутніх фахівців фармації. Саме мотивація займає 

провідне місце у структурі особистості і є одним з основних понять, що 

використовуються для пояснення змін поведінки чи діяльності. 

Третьою умовою є впровадження таких особистісно-орієнтованих форм 

навчальних занять, що спонукають до саморозвитку та самовдосконалення. 

Важливим чинником запровадження ООН майбутніх фармацевтів є 

також створення ситуації успіху. 

Висновок. Підготовка майбутніх фахівців фармації на основі ООН 

залежить від: дотримання сучасних принципів навчання; особливостей 

організації навчально-виховного процесу; створення педагогічних умов для 

саморозвитку, самореалізації та розкриття природних можливостей кожної 

особистості, а саме: створення особистісно-орієнтованого середовища, 

проведення заходів щодо посилення навчально-професійної мотивації, 

запровадження комплексу особистісно-орієнтованих занять і, найголовніше, 

від професійної компетентності та педагогічної майстерності науково-

педагогічних працівників. Бо саме науково-педагогічний працівник є 

ключовою фігурою навчально-виховного процесу у ВНЗ. 
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Вступ. В умовах інтеграції вищої освіти України в європейський 

освітній простір особлива роль 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 та дає змогу студентам отримувати міцні знання, які можна 

ефективно застосовувати в їх подальшій професійній діяльності [2]. 

Прикладом технологічної, об’єктивної та ефективної системи 

контролю є система ліцензійних інтегрованих іспитів (ЛII), запроваджена у 

вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах. На сьогоднішній 

день ЛII виступають формою зовнішнього (міністерського) контролю якості 

підготовки фахівців та використовується для кращого управління 

навчальним процесом у вищому навчальному закладі [1]. 

Система ЛII фахівців з вищою освітою напряму «Фармація» включає 

два окремі тестові екзамени «Крок-1» та «Крок-2». Для нашого дослідження 

був обраний процес підготовки до ЛІІ «Крок-1. Фармація», який студенти 

здають на IV курсі після вивчення основних фундаментальних дисциплін. 

Адже саме його успішне складання задає весь подальший напрям 

професійної підготовки майбутніх провізорів, а вміння, що формуються у 

студентів у процесі підготовки до «Крок-1» слугують базою для їх 

майбутньої підготовки до «Крок-2». 

На результативність написання студентами ЛІІ «Крок-1. Фармація» 

безпосередньо впливає ефективність підготовки до нього. Аналіз існуючого 

у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах підходу щодо 

організації підготовки свідчить про те, що він має певні недоліки та потребує 

вдосконалення. 

Мета роботи: запропонувати розроблену нами систему організаційно-

педагогічних умов, яка сприятиме підвищенню ефективності підготовки 

майбутніх провізорів до ЛІI «Крок-1. Фармація».  

Для досягнення мети необхідно: 

 розпочинати підготовку одночасно з початком вивчення тих 

дисциплін, що входять до складу ЛІІ «Крок-1. Фармація», тим самим 

забезпечуючи її неперервність. До того ж студенти с самого початку повинні 

мати уявлення про те, що собою являє цей іспит, бути ознайомленні з 

регламентом та процедурою його проведення; 

 підвищувати вмотивованість підготовки до ЛІІ «Крок-1. Фармація». 

Для цього необхідно, щоб кожен студент для себе чітко уявляв мету та 

завдання іспиту, його роль та місце в становленні майбутнього провізора як 

фахівця, суть і значення підготовки до нього;  

 розробляти навчально-методичні посібники з опорними 

конспектами та схемами, що міситимуть базові поняття та закономірності, 

які використовуються в ЛІІ «Крок-1. Фармація»; 
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 сприяти створенню студентами власних баз тестів для 

самопідготовки; 

 забезпечити можливість самоконтролю рівня підготовки студентів з 

кожної дисципліни, що входить до складу ЛІІ «Крок-1. Фармація», за 

допомогою онлайн-тестування з використанням персонального логіну та 

паролю; 

 відстежувати рівень підготовки студентів не тільки за допомогою 

комп’ютерного тестування, а й шляхом письмового тестування, де студент 

повинен вибрати правильну відповідь, але при цьому і обґрунтувати її; 

 обговорювати в заключній частині семінарських та практичних 

занять тестові завдання, які мають відношення до теми, що вивчається; 

 запровадити механізм допомоги найбільш встигаючих студентів 

студентам так званої «групи ризику»; 

 створювати для кожного студента 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, що 

викликають найбільші труднощі у студентів; 

 ввести факультатив, на якому має приділятись увага висвітленню 

ключових питань, необхідних для розв’язання тестових завдань, та 

заповненню прогалин у вивченні тієї чи іншої дисципліни, що входить до 

складу іспиту. Особливу увагу необхідно звертати на ті теми, що не входять 

до навчальних програм дисциплін, але тестові завдання з яких наявні в ЛІI 

«Крок-1. Фармація» 

Висновок. Всі запропоновані нами заходи мають носити системний та 

планомірний характер, тим самим підвищуючи ефективність підготовки до 

ЛІI «Крок-1. Фармація» та сприяючи успішному його складанню майбутніми 

провізорами. 
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Главная цель обучения в вузе – подготовка специалиста 

определенного профиля. Эффективность учебного процесса в вузе в целом 

прямо связана с тем, насколько высока мотивация овладения будущей 

профессией у студентов. Особенностью обучения является то 

обстоятельство, что заставить учиться нельзя, необходимо наличие у 

учащегося желания – мотивации учебной деятельности. Мотивация – 

процесс, в результате которого определенная деятельность приобретает для 

индивида известный личностный смысл, создает устойчивость его интереса 

к ней и превращает внешне заданные цели деятельности во внутренние 

потребности личности.  

Tempus - это программа Европейского Союза по поддержке 

модернизации систем высшего образования в окружающих его странах-

партнерах. Программа содействует созданию пространства для 

сотрудничества и совершенствованию системы высшего образования в этих 

странах через взаимодействие с учреждениями из стран-членов ЕС, что 

должно послужить повышению эффективности подготовки студентов.  

Наш университет в программе Tempus является участником проекта 

«Создание межрегиональной сети национальных центров медицинского 

образования, главным направлением деятельности которых является 

внедрение проблемно-ориентированного обучения с применением 

виртуальных пациентов». 

Сотрудники кафедры пропедевтики детских болезней принимали 

участие в работе по программе Tempus с 2013 года. Участвовали в адаптации 

программы и кейсов, рецензировании кейсов, разработке плана лекций по 

кейсам, подготовке и проведении лекций и практических занятий в рамках 

кейсов, за которые были ответственными. 

В ходе учебного процесса мы отметили более высокую мотивацию 

учебной деятельности у студентов, занимающихся в рамках проблемно-

ориентированного обучения, по сравнению со студентами, обучающимися 

по типовой программе. При анализе мотивов учебной деятельности 

выявлено, что наибольшее влияние на академические успехи оказывает 

познавательная потребность в сочетании с высокой потребностью в 

достижениях.  

У студентов, обучающихся по обычным программам, доминирующим 

является мотив достижений (52,3%), т.е. их деятельность направлена, прежде 

всего, на получение конечного результата определенного уровня. Сам 
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процесс обучения приобретает для них значение лишь в силу его 

соотношения с конечным результатом (получение оценки, сдача зачета, 

экзамена и т.д.). Познавательный мотив, который характеризуется 

направленностью на получение субъективно нового знания, является для них 

вторым по значимости. В группе студентов, занимающихся по программе 

Tempus, на первое место выступает познавательный мотив, что в конечном 

итоге повышает эффективность и результативность обучения.  

По нашему мнению, стимулирующими факторами учебной 

деятельности студентов являются вовлеченность обучаемых в 

самостоятельную работу и практику, возможность управления и контроля 

познавательным процессом самими студентами, создание ситуации успеха в 

учении. Также позитивное значение имеет отсутствие демотивирующих 

факторов, таких как неинтересное, формальное преподавание; 

необъективность оценок, их большая зависимость от субъективного мнения 

преподавателя; отсутствие ясной, прямой связи изучаемых дисциплин с 

будущей работой. 

 

УДК: 378.146:618.2].001.76-057.875 

ОПЫТ ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТЕМПУС У 

ПРАКТИКУ АКУШЕРА-ГІНЕКОЛОГА  

Круть Ю.Я., Амро І.Г. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: Темпус, віртуальні пацієнти, історія хвороби, кейс 

технології навчання. 

Вступ. Програма Темпус (Tempus – Trans-European Mobility 

Programme for University Studies) – освітня програма Європейського Союзу, 

яка спрямована на добровільне наближення систем вищої освіти в країнах-

партнерах до здобутків розвитку вищої освіти в державах-членах ЄС. 

Програма Темпус фінансує міжуніверситетську співпрацю в сфері розробки 

та вдосконалення навчальних програм, управління університетами, взаємодії 

науковців і громадянського суспільства, партнерство освіти і бізнесу, а 

також структурні реформи в сфері вищої освіти. Напрямки реформування у 

програмі Темпус IV збігаються із завданнями Болонського процесу.  

Тому впровадження інноваційних технологій в організацію 

навчального процеса медичної освіти у Запорізькому державному 

медичному університеті спричинило необхідність реконструкції елементів 

навчання. При викладанні дисциплін студентам молодших курсів на 

клінічних кафедрах виникають особливості педагогічного процесу. 

Колективом кафедри акушерства та гінекології ЗДМУ ретельно 

проаналізовані кейси (історії хвороби віртуального пацієнта) з програми 

Темпус. Під кутом типової програми за предметом з урахуванням 

особливостей підготовки студентів на II-III курсах кафедрою відпрацьовані 
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тематичні плани лекцій та практичних занять, визначені обсяги самостійної 

роботи студентів, її тематика та методичне забезпечення для навчальної 

діяльності студентів у відповідності до кожного кейсу. Під час лекцій, що 

складає 2-3 щодо кожного кейсу, чітко визначаються основні орієнтири між 

отриманими знаннями з фундаментальних дисциплін та провідними 

клінічними симптомами пацієнта, проводяться паралелі між теорією та 

напрямками практичної діяльності. Наприкінці лекції, шляхом діалогу 

розглядаються питання студентів, що дає можливість додаткового 

акцентування на проблемних моментах кейсу. 

Впровадження освітньої програми Європейського Союзу висвітило 

проблему щодо поглибленого вивчення міжнародних стандартів медичної 

допомоги та новітніх впроваджень згідно з клінічними протоколами МОЗ 

України.  

Під час впровадження проблемно-орієнтованого навчання із 

застосуванням віртуальних пацієнтів зростає значення самостійної роботи 

студентів, їх мотивація. Такі риси, як самоконтроль та пошук об’єктивної 

інформації згідно з програмою навчання та тематикою кейсів, в подальшому 

забезпечить якісно нові можливості для вирішення професійно-орієнтованих 

умінь майбутніх лікарів. Раннє навчання самостійного аналізу і вміння 

оцінювати конкретну клінічну ситуацію з розробкою відповідних 

рекомендацій, інтерпретувати дані методичних матеріалів з визначенням 

власної точки зору, обґрунтовувати альтернативні шляхи рішення завдань та 

знаходити їх оптимальні варіанти покладуть фундамент для професійного 

розвитку лікаря.  

Робота з віртуальним пацієнтом (тематика кейса) триває 1 тиждень. 

Тому, на нашу думку, під час проведення практичних занять особливої уваги 

потребує розбір клінічних питань, дифериєнційований підход та 

обгрунтоване призначення плану обстеження та лікування пацієнта. 

Безумовними перевагами даної технології є наочність, стимулювання 

інтересу до самостійного поглибленого вивчення матеріалу, можливість 

«взяти паузу» в процесі роботи з пацієнтом і отримати необхідну довідкову 

інформацію з допоміжних джерел інформації. 

Особливістю проведення програми Темпус на кафедрі акушерства та 

гінекології ЗДМУ є той факт, що студенти починають вивчати дисципліну з 

другого курсу, маючи цільоспрямовані плани з оволодіння медичними 

знаннями лікаря-спеціаліста.  

Інноваційна програмою Темпус активно підтримується керівництвом 

ЗДМУ (організована робота Медичного освітнього центру з комп'ютерним 

обладнанням для PBL-класів, підготовлені координатори та тьютори на 

базових кафедрах, проведена тривала робота зі студентами молодших 

курсів), що дозволяє наблизити систему вищої освіти ЗДМУ до здобутків 

розвитку вищої освіти в державах-членах ЄС. 
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Висновки. Досвід застосування програми Темпус в медичній освіті 

ЗДМУ з підготовки студентів молодших курсів надає змогу раннього 

занурення у глибини медичних спеціальностей, що в подальшому створить 

міцний фундамент професійних знань лікаря. 

Широке застосування віртуальних технологій, стимуляторів і 

дистанційного навчання є невід'ємною складовою медичної освіти в 

провідних вузах світу. 
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проблемні методи навчання. 

Проблемно-орієнтоване навчання може розглядатися як форма 

організації навчального процесу, яка потребує розподілу студентів на 

невеликі групи або взагалі переважно індивідуальної роботи замість 

проведення занять у академічних групах. На методичному рівні це 

виражається у заміні послідовного викладення систематизованих знань на 

постановку задач, які спрямовані на самостійний інформаційний пошук. 

Досить природно такий підхід реалізується для студентів-медиків старших 

курсів у ході виконання ними курсових робіт, у діяльності палатних команд 

та веденні історій хвороби, при складанні звітів про обстеження 

епідемічного осередку або санітарно-гігієнічного висновку про стан певного 

об’єкту, проведенні наукових досліджень у магістратурі. 

В той же час проблемно-орієнтоване навчання може виступати як 

метод навчання, що може бути застосований у рамках існуючих 

організаційних форм: від проблемного викладання лекційного матеріалу до 

розв’язання ситуаційних клінічних задач на практичних заняттях та 
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обговорення проблемних питань на семінарах. У такому сенсі проблемно-

орієнтоване навчання може бути впроваджене вже на молодших курсах. 

Органічне поєднання проблемних та традиційних методів у викладанні 

предметів базової наукової підготовки створить необхідне підґрунтя для 

проблемно-орієнтованого вивчення клінічних дисциплін. 

Наприклад, у курсі «Мікробіології, вірусології та імунології» питання 

функціонування імунної системи людини об’єктивно є складними для 

вивчення виключно шляхом постановки проблем. Але якщо студентам 

докладно пояснити роль лімфоцитів та шляхи їх утворення у організмі, а 

потім поставити питання про способи визначення кількості та 

функціональної активності лімфоцитів (дослідження, що має велике 

діагностичне та прогностичне значення при багатьох захворюваннях), то 

студенти здатні самостійно провести інформаційний пошук стосовно 

антигенів та рецепторів Т та В клітин, розібратися в орієнтовних та 

аналітичних тестах оцінки стану імунної системи людини. Пояснивши 

студентам механізми первинної та вторинної імунної відповіді, викладач 

може запропонувати їм проблемне завдання щодо вибору імунобіологічного 

препарату для екстреної профілактики правцю у залежності від попередньої 

імунізації пацієнта або з визначення статуту дитини, народженої ВІЛ-

інфікованою матір’ю. Причому в останньому випадку, крім імунологічних 

закономірностей, студенти будуть використовувати і раніше отримані знання 

з генодіагностики. Результат може бути представлений у формі 

індивідуального письмового звіту, презентації, підготовленої групою 

студентів, або усних повідомлень дискусійного характеру, що відображають 

різні підходи до вирішення проблеми. 

Постановка проблеми передбачає, що у студента є тільки частина 

даних, необхідних для її вирішення. Відсутні, але необхідні дані можуть 

бути логічно виведені з її умов на основі наявних у студента знань або 

отримані з інших джерел. Використовуючи проблемно-орієнтоване 

навчання, ми вчимо студентів здійснювати цілеспрямовану орієнтацію у 

внутрішньому та зовнішньому інформаційному полі. Опрацювання 

проблеми включає аналіз умов, вибір способу вирішення, висування 

гіпотези, зіставлення її з умовами та прийняття чи відхилення знайденого 

рішення. Незадовільний результат виводить на пошук додаткової інформації, 

яка може стосуватися будь-якого з етапів вирішення проблеми. Дуже 

важливим є вміння розрізняти ключові, несуттєві та відсутні дані, 

формулювати проміжні питання та інформаційні запроси. Якщо у студентів 

сформуються такі інтелектуальні навички, вони будуть готові до 

повномасштабного застосування проблемно-орієнтованого навчання у їх 

професійній підготовці. У свою чергу це вимагатиме розробки відповідних 

педагогічних технологій: не тільки відбору певних форм та методів 

навчання, а й врахування специфіки навчальних дисциплін, матеріальних 
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можливостей ВНЗ, пізнавальних та інших особистісних якостей студентів. 
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Кучерявий Ю.М., Самелюк Ю.Г., Каплаушенко А.Г. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: інноваційні технології, наукові аспекти. 

За останні роки отримання вищої освіти стало актуальним серед 

населення різних країн світу. Високі результати викладання в освітніх 

установах вимагають наявності новітніх методично-інформаційних, 

матеріальних та наукових баз. Крім того невпинний розвиток інноваційних 

та мультимедійних технологій сприяє розширенню можливостей виховання 

кваліфікованих працівників у вищих навчальних закладах. Звичайно 

мультимедійним забезпеченням вже не здивуєш жоден український 

медичних ВНЗ. На сьогодні занадто мало уваги приділяється впровадженню 

результатів сучасних наукових досліджень в навчальний процес. 

Метою нашої роботи є впровадження науково-дослідницької роботи 

кафедри фізиколоїдної хімії в навчальний процес студентів медичного та 

фармацевтичного факультетів Запорізького державного медичного 

університету. 

Досягнення поставленої мети вирішувалося шляхом дослідження 

студентами адсорбційних властивостей нових біологічно активних речовин 

(БАВ), що були синтезовані науковими співробітниками на кафедрі 

фізколоїдної хімії. При проведенні лабораторної роботи по встановленню 

поверхневого натягу та розрахунку величини адсорбції поверхнево активних 

речовин, стандартні зразки були замінені на нові синтезовані БАВ. Було 

встановлено закономірність підвищення величини адсорбції зі збільшенням 

вуглеводневого радикалу в гомологічному ряду. На основі розрахунків 

провели кореляцію даних величин адсорбції та заздалегідь вивчених 

показників жарознижуючої дії. Зроблено висновок, що підвищення 

адсорбційної здатності призводить до зростання показників токсичності та 

біологічної дії.  

Це дало можливість розширити уявлення студентів про механізм 

поверхневої дії на основі органічних речовин більш складної структури. 
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Проблемне навчання – це методика оволодіння навчальним 

матеріалом, яка базується на вирішенні нестандартних завдань, що дозволяє 

студентам засвоювати нові знання і набувати навичок та вмінь творчої 

діяльності. 

При традиційній педагогічної стратегії – від знань до проблеми – 

студенти не можуть оволодіти уміннями і навичками самостійного навчання 

та наукового пошуку, оскільки вони отримують для засвоєння готові 

результати. В такому випадку ми отримуємо прірву між теоретичними 

знаннями та їх практичним застосуванням. В більшості випадків студент не 

розуміє необхідності вивчення базових дисциплін (анатомії, гістології, 

фізіології тощо) та не може застосовувати здобуті знання в клінічній 

практиці, що протирічить компетентнісному підходу до формування навичок 

у сучасній медичній освіті. Споживання «готових» досягнень науки не може 

сформувати у свідомості студентів модель майбутньої реальної діяльності. 

Тому в подальшому вони, стикаючись з нетривіальною ситуацією, яка 

вимагає реалізації власних знань в новій галузі, виявляються недостатньо 

підготовленими. 

В основі проблемно-орієнтованого навчання в медицині лежить 

система клінічних ситуацій (кейсів), які ставлять перед групою студентів 

проблемну ситуацію. Вона у більшості випадків не дозволяє пояснити 

певний факт за допомогою наявних знань або виконати відому дію 

стандартними знайомими способами, що спонукає студентів знайти новий 

шлях її вирішення. Така необхідність породжує мотив, вимагає нестандартно 

мислити та діяти, що відображає сутність проблемного навчання. Найвищим 

рівнем проблемного навчання є такий, коли студенти під час навчального 

тижня самі ставлять проблему та самі ж її вирішують. Задача викладача 

(тьютора) полягає лише у певному корегуванні загального напрямку пошуку, 

координації пізнавальної діяльності студентів.  

Формування навчального плану у випадку проблемно-орієнтованого 

навчання за «спіральним» типом дозволяє повертатися до раніше засвоєних 

знань, поглиблювати їх та набувати нові. Такий підхід допомагає 

сформувати здатність до використання отриманих знань і вмінь у новій 

клінічній ситуації, пропонувати новий спосіб вирішення шляхом комбінації 

раніше відомих елементів, а також будувати оригінальні рішення, які не 

мають відомих аналогів. 
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Основними складовими заняття за проблемною технологією є 

наступні: 

1) актуалізація знань з базових предметів, необхідних для вирішення 

клінічної ситуації; 

2) аналіз проблемного завдання шляхом обговорення його в групі та 

співставлення власної думки з думками інших членів команди, корегування 

власної точки зору під впливом аргументованих доказів; 

3) висування низки припущень методом колективного «мозкового 

штурму» з подальшим звуження поля пошуку для визначення основної 

проблеми; 

4) формулювання та логічний доказ робочих гіпотез шляхом побудови 

ланцюжка причинно-наслідкових зв’язків; 

5) перевірка правильності рішення. У випадку розгалужених кейсів 

невірна тактика вимагатиме повернутися на декілька кроків назад та 

переглянути основну гіпотезу. 

Основна модель проблемно-орієнтовного вивчення навчальної 

клінічної ситуації дуже близька до реальних взаємовідносин в колективі 

лікарів, групового обговорення діагнозу, тактики обстеження та ведення 

пацієнта під час проведення консиліумів в лікувальних закладах, що 

дозволяє студенту зануритися в реалії надання допомоги хворим, сприяє 

формуванню клінічного мислення та дозволяє зрозуміти необхідність 

безперервного професійного навчання протягом трудової діяльності. 
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Проведення дистанційного навчання є складним організаційним 

завданням, що вимагає серйозної уваги від фахівців, що займаються його 

організацією. Однією з головних проблем, з якою стикаються організатори 

дистанційного навчання, є низька мотивація. Особливо гостро проблема 

відсутності мотивації постає при проведенні дистанційного навчання, де 

викладач не може чітко контролювати роботу слухачів, як при традиційному 

очному навчанні. Проведення ефективного дистанційного навчання вимагає 

застосування спеціальних прийомів підвищення мотивації слухачів. 

Розробники курсів дистанційного навчання з педагогами прагнуть 

створювати моделі он-лайн курсів, які б стимулювали студентів до навчання 

та набуття нових знань. 
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Дистанційний навчальний курс має бути з одного боку змістовним, а з 

іншого - цікавим і легким для засвоєння. Для цього потрібно виконати 

всього дві умови: 

1. Оптимізувати навчальний матеріал під специфіку електронного 

навчання. 

2. Впровадити чотири фактори підвищення мотивації учнів згідно з 

моделлю Келлера («увага, значимість, впевненість, задоволення»). 

Чим краще буде зрозуміла мотивація навчання, тим вища буде 

здатність сприйняття інформації, взаємодія між постановкою мети та її 

досягненням. На мотивацію учасників дистанційного навчання впливають 

наступні чинники: однакові можливості одержання освіти незалежно від 

місця проживання, стану здоров'я, матеріальної забезпеченості студента; 

відносна анонімність комп'ютерного спілкування. Внесок студента 

визначається тільки його досягненнями.  

Зручність он-лайн навчання полягає у можливості встановлювати 

місце, темп, гнучкість, час та терміни навчання залежно від ряду обставин, 

наприклад як сімейні обставини, особисті переваги, робота, що є ще одним 

фактором до вибору дистанційного навчання.  

У дистанційному навчанні незамінними факторами є також форум і 

чат. Вони сприяють активному спілкуванню між учасниками, допомагають 

організувати процес навчання і зробити його цікавим. 

Мотивація, з точки зору студента, пов'язана з бажанням брати участь і 

бути успішним в Інтернет-навчанні. Навчання он-лайн повинно бути добре 

продумане, забезпечувати ситуативний інтерес, дозволяти власний контроль 

і підтримувати зовнішні мотивуючі фактори. 

Чим більше студенти зацікавлені, тим вони більш мотивовані. 

Особистий інтерес виникає, коли студенти вивчають теми, які стосуються їх 

інтересів, майбутньої спеціальності. 

Ситуаційний інтерес полягає у втягненні студентів до різних 

«важливих» завдань та заходів, використанні різних методичних прийомів, 

плануванні і відповідній організованості навчальних матеріалів, 

використанні реальних конкретних і зрозумілих прикладів, поданні 

відповідних рівнів складності завдань. 

Добре розроблені моделі дистанційного навчання повинні мати 

аудіовізуально доступний дизайн з підтримкою, легко і швидко 

орієнтуватися, не містити похибок, «мертвих» гіперпосилань, забезпечувати 

легкість оновлення змісту і можливість архівації пройденого матеріалу.  

Програмне забезпечення повинно дозволяти переходити від одного 

підрівня на інший без повернення на головну сторінку курсу. Лекційні 

матеріали і замітки повинні бути доступні постійно і підтримувати режим 

друку. Гіперпосилання повинні бути активними і забезпечувати миттєвий 

доступ до допоміжних матеріалів навчання. 
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Права і можливості студента та викладача повинні бути чітко 

визначені. Студенти повинні знати коли, як часто можна навчатися, коли 

можна очікувати зворотний зв'язок «викладач-студент». 

Студент повинен сам контролювати всі етапи свого навчання. Він 

повинен усвідомлювати, що успіх у навчанні залежить в першу чергу від 

його зусиль, від його ставлення до навчання. Якщо він самостійно спланує 

свій графік занять, упровадить необхідні засоби контролю над процесом і 

самостійно поставить перед собою інші, такі ж амбітні цілі, це додасть йому 

впевненості у власних силах і підвищить мотивацію. 

Задоволеність отриманими успішними результатами на проміжних 

етапах мотивує студента на продовження навчання. Необхідно підтримувати 

в навчальній групі змагальний дух. Студент може співвідносити свої 

результати з показниками інших слухачів і намагатися, як мінімум, не 

відставати від лідерів. А якщо про його успіхи дізнаються всі учасники 

групи, мотивація закріпиться на досягнутому рівні і буде надалі 

підвищуватися. 

Дистанційна освіта дозволяє вирішувати багато розвиваючих завдань, 

зокрема уміння ставити запитання, формувати і формулювати запит, вміння 

логічно викладати свої думки під час дискусії, розвиток пізнавального 

інтересу і творчих здібностей. 

Завдання викладача не тільки дати знання, а й навчити їх здобувати їх 

самих, допомогти тим, хто хоче вчитися, використовуючи для цього 

дистанційні технології. Дистанційне навчання, звичайно ж, не є повною 

заміною традиційного навчання. Впровадження дистанційної освіти дасть 

можливість отримувати та підтримувати набутий рівень знань і умінь, а для 

викладачів - підняти свою педагогічну майстерність на якісно новий рівень. 
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Основна властивість сучасного світу полягає в динамічній і складній 

видозміні. Розширення мережі Інтернет і розростання електронних мас-медіа 

суттєво впливає на розвиток і зміну освіти. Освітні організації повинні 

завжди знаходяться в процесі адаптації, відчуваючи тиск інновацій. 

Аудіо- та відеолекції в електронному форматі, відеоконференції, 

вебсемінари, форуми, гнучкий графік навчання, інтернет-консультації, 

мультимедійні навчальні матеріали доступні в будь-якому місці і будь-який 

час. Дистанційне навчання стає одним з масових засобів отримання знань, 

створюючи альтернативу традиційній та існуючій на даний час освітній 
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структурі. Тому вищі навчальні заклади часто пропонують нові моделі 

освіти підготовки спеціалістів, що включають інтеграції різних форм 

навчання, зокрема і дистанційне навчання.  

Дистанційне навчання це не просто набір електронних матеріалів та 

ресурсів, доступних для студентів, а інтерактивний метод викладання і 

навчання, який включає в себе отримання навчальних матеріалів, моніторинг 

та оцінку процесу навчання, а також взаємодію студент-викладач за 

допомогою інформаційних технологій. Перші спроби E-Learning (електронна 

освіта) базувались частково або повністю на інтернет-навчанні. На 

теперішній час електронне навчання представлено величезним спектром 

інструментів, які використовуються не тільки для навчання. Застосування 

новітніх технологій мультимедіа та Інтернету спрямоване на підвищення 

якості освіти шляхом доступу до електронних ресурсів, співпраці у навчанні, 

спільної роботи «електронного вчителя» і студента у спілкуванні, наданні 

допомоги і наставництві в отриманні необхідної інформації. Студент 

перестав бути просто пасивним одержувачем знань, які згодом 

перевіряються на основі завдань та тестів, а став активним співрозробником 

курсу з можливістю робити критичні зауваження на отримані знання, 

пошуку додаткової інформації. 

Віртуальні середовища навчання, які використовуються для 

організації та управління електронним навчанням, пропонують широкий 

спектр інструментів підтримки та публікації послуг в текстовій, графічній 

формі, у вигляді готових документів або використовуваних додатків. 

Системи дозволяють керувати групами користувачів (студентів, викладачів) 

та навчальними ресурсами, допомагають організувати роботу команд і 

окремих осіб, пропонують інструменти для контролю процесу навчання. 

Проте існує значна дисфункція між чималою кількістю технологічних 

особливостей та браком навчальних принципів електронного навчання, а саме: 

відсутність керівних принципів для аналізу, проектування, розробки, поставки 

та управління матеріалами для електронного педагогічного навчання. Очевидно, 

що електронне навчання не може здійснюватися без педагогічних методів, які, 

по можливості, необхідно спрямовувати на індивідуалізацію освітнього 

процесу. Методи навчання повинні базуватися на індивідуально-орієнтований 

підхід з обов'язковим урахуванні бази знань і мотивацій користувача, його 

здібностей, задатків, типу сприйняття і мислення, передбачати розробку 

максимально комфортного інтерфейсу для користувача. 

При роботі в системі електронного навчання виникає ряд 

індивідуальних проблем у студентів: встановлення контакту з іншими 

суб'єктами процесу навчання за відсутності візуального контакту; складності 

в особистому спілкуванні з викладачем електронними засобами; труднощі у 

сприйнятті навчального матеріалу; невміння самоорганізуватися і 

раціонально спланувати роботу з навчальними матеріалами тощо. У 
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викладачів також спостерігається ряд проблем, пов'язаних з електронним 

процесом навчання: складнощі в організації діяльності мережевих учнів; 

труднощі у виборі стилю спілкування з окремими індивідами; труднощі у 

визначенні індивідуальних особливостей студентів; проблеми формування 

навчальних груп; підвищення мотивації навчання; створення сприятливого 

психологічного клімату при проведенні навчання; адекватність поведінки 

викладача обраній для дистанційного навчання педагогічній методиці, 

створення і підтримка зворотного зв’язку зі студентами. 

Педагогічний супровід в умовах електронного навчання має ряд 

відмінностей, зумовлених специфікою даного виду навчання. Ці особливості 

визначають появу додаткових труднощів в організації та реалізації процесу 

навчання, на вирішення яких і повинно бути скеровано психолого-

педагогічний супровід. За допомогою ефективної організації навчального 

матеріалу і майстерності викладачів необхідно вирішити і реалізувати 

систему педагогічного супроводу в процесі дистанційної освіти. 

Процес дистанційного навчання в режимі реального часу, 

асинхронного навчання або розподіленого дистанційного навчання, 

організований як альтернативна форма класичної структури навчання, може 

бути більш ефективним у формуванні та набутті здібностей і практичних 

навичок студентів щодо їх здатності оцінювати, діяти та адаптуватися в 

реальних ситуаціях. 

 

УДК [378.147.001.76:61](09) 

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ПРОЦЕС ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВИЩОЇ 

МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ: ІСТОРИКО-

ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Лутаєва Т.В. 

Національний фармацевтичний університет 

Ключові слова: самостійна робота студентів, інновація, медико-

фармацевтична освіта, університет. 

Необхідність створення в вітчизняних вишах умов для оволодіння 

студентом навичками наукових досліджень і вироблення відповідного стилю 

мислення, оволодіння методологією нововведень у соціально-економічній і 

професійній сферах актуалізує вивчення історичного досвіду упровадження 

інновацій в процес організації навчально-виховного процесу в університетах 

імперської доби. 

Мета даних матеріалів – висвітлити основні чинники, що сприяли 

упровадженню інновацій в процес організації самостійної роботи майбутніх 

медиків та фармацевтів в Імператорському Харківському університеті. 

У педагогіці поняття «інновація» вживають у значеннях: форма 

організації інноваційної діяльності; сукупність нових професійних дій 



95 

педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання і 

навчання з позицій особистісно-орієнтованої освіти; зміни в освітній 

практиці; комплексний процес створення, розповсюдження та використання 

нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових 

досліджень; результат інноваційного процесу. 

В вітчизняних університетах ХІХ – поч. ХХ ст. тривав пошук шляхів 

реформування вищої освіти. З другої половини ХІХ ст. під час організації 

навчально-виховного процесу на медичному та фізико-математичному 

факультетах Харківського університету для розв’язання наукових, 

практичних завдань, а також для самостійного засвоєння майбутніми 

фахівцями знань у процесі вивчення конкретних наук упроваджувалася 

самостійна робота студентів (СРС).  

У 1863 р. у Харківському університеті було прийнято проект нових 

правил щодо проведення практичних занять, за якими під час організації 

практичної діяльності студентської молоді застосовувались, між іншим, такі 

методи самостійної роботи: вивчення і пояснення першоджерел, написання 

творів, проведення бесід зі студентами про наукові предмети, проведення 

наукових дослідів.  

Важливими чинниками активізації пізнавальної діяльності майбутніх 

лікарів та фармацевтів під час організації їх самостійної роботи в 

Імператорському Харківському університеті був розвиток бази допоміжних 

установ, наявність творчих та високопрофесійних науково-педагогічних 

працівників. 

Цікаву форму організації СРС запровадив професор І. Скворцов, який 

викладав в Імператорському Харківському університеті гігієну та 

епідеміологію у період 1885-1904 рр. Кожний студент протягом року мав 

здійснювати антропологічні дослідження своєї особи та проаналізувати 

особливості свого поводження на побутовому рівні. Методичні поради 

(«Пам’ятні книжки») щодо здійснення досліджень друкувалися в 

університетській типографії та надавалися кожному студенту, спрямовуючи 

науковий пошук майбутніх медиків. 

Наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. викладачі медичного факультету 

Харківського університету намагалися залучати студентів в якості 

відвідувачів до роботи наукових товариств, зокрема товариства наукової 

медицини, Харківського медичного товариства та ін. В університеті 

проводилися конкурси наукових студентських робіт. Перелік конкурсних 

тем в останній чверті ХІХ ст. – на початку ХХ ст. був проблемним та 

практико-орієнтованим (приклади тем: у 1887-1888 н.р. – «Біологічне та 

хімічне дослідження різної води м. Харкова», у 1888-1889 н.р. – «Вплив 

хронічного алкоголізму на плин різних хворобливих процесів»). За умови 

успішного виконання наукової роботи, відбувалося нагородження студентів 

золотими та срібними медалями. 
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Самостійна наукова робота майбутніх фахівців медичної та 

фармацевтичної галузі зосереджувалася і на виданні та підготовці разом із 

професорами університету курсів лекцій, альманахів, збірників науково-

літературних праць тощо. 

Таким чином, основними чинниками, що сприяли упровадженню 

інновацій в процес організації самостійної роботи майбутніх медиків та 

фармацевтів в Імператорському Харківському університеті були: потреба 

країни у новій генерації фахівців з вищою освітою (з навичками самостійної 

пізнавальної діяльності), розвиток бази допоміжних установ, наявність 

творчих науковців, сприяння адміністрації ВНЗ пошуку шляхів оптимізації 

навчально-виховного процесу.  

 

УДК 57:378.018.43*004 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СПАДКОВОСТІ» В LMS MOODLE 

Лях Ю.Є., Усова О.В., Шевчук Т.Я. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

Ключові слова: дистанційне навчання Moodle, структура курсу. 

Вступ. Однією з систем дистанційного навчання є модульна 

об’єктивно орієнована динамічна система управління навчанням (Moodle). 

Використання елементів дистанційного навчання полегшує засвоєння знань 

користувачами, дисциплінує студентів до систематичного навчання, 

забезпечує постійний зв’язок між викладачем та студентами, стимулює 

студентів до самостійного вивчення матеріалу та дослідницької діяльності. 

Метою роботи є структуризація змісту дистанційного курсу «Сучасні 

проблеми спадковості» в LMS Moodle.  

Основна частина. Дистанційний курс «Сучасні проблеми спадковості 

людини» включає такі елементи: 1) резюме курсу – ОКР «магістр», 

спеціальність «біологія», 9 семестр, форма контролю – залік, 108 год., 3,5 

кредити; 2) візитка – курс «Сучасні проблеми спадковості» вивчає 

цитологічні основи спадковості та закономірності успадкування ознак, 

популяційну генетику людини, вплив середовища на спадковість; 3) 

алгоритм навчання – допомагає студенту навчитись працювати з 

дистанційним курсом, містить графік консультацій та критерії оцінювання; 

4) блок спілкування – чати та форуми; 5) навчальні модулі курсу – лекції та 

практичні заняття з використанням концепції «віртуального пацієнта», теми 

для самостійної та індивідуальної роботи; 6) засоби контролю знань –  тести 

для підсумкового контролю; 7) перелік друкованих джерел для 

самопідготовки. 

Заключення. Дистанційний курс «Сучасні проблеми спадковості» 

сприяє організації активної форми навчання та обміну знаннями, забезпечує 

повною інформацією про роботу користувачів курсу, дозволяє 
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використовувати моделі «віртуального пацієнта» для вивчення впливу 

середовища на спадковість.   

 

УДК 378.147.015.3:[ 378.016:616-053.2]:004]-057.875 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА КАФЕДРІ ФАКУЛЬТЕТСЬКОЇ 

ПЕДІАТРІЇ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Мазур В.І. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: навчально-виховний процес, вищий навчальний 

заклад, студенти, медичний факультет, інформаційні технології. 

Вступ. Одна із традицій вітчизняної медицини полягає у поєднанні 

професійної і моральної підготовки студентів, вдосконалення яких йде через 

процес спілкування з викладачем та пацієнтом. Крім набуття всебічних та 

ґрунтовних знань, майбутній лікар повинен вміти використати на практиці ці 

знання, тому що перше спілкування з пацієнтом може бути вирішальним у 

процесі пізнання хвороби і визначення подальшої лікарської стратегії і тактики.  

Метою роботи стало дослідження психологічних аспектів проблемно-

орієнтованого навчання при впровадженні інноваційних технологій. 

Основна частина. В процесі підготовки майбутніх лікарів треба шукати 

нові форми навчання для оволодіння диференційованими варіантами 

спілкування лікаря з різними категоріями хворих, розвитку вміння знаходити 

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

більшого визнання набуває гуманістичний підхід до навчання, для якого 

характерний наголос на емоційному аспекті взаємодії викладача зі студентом. 

Це набуває особливого значення при впровадженні інформаційних технологій 

в навчальний процес. Впровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу, збільшення ролі самостійної роботи студентів, 

запровадження сучасних інформаційних технологій навчання 

супроводжуються невпинною інтенсифікацією навчальної діяльності студентів. 

Зростаючі обсяги навчального матеріалу, дискусії, тренінги, методи проектів та 

моделювання, самостійно-пошукові методи вимагають від студентів значного 

розумового, емоційного та фізичного напруження. Ці явища призводять до 

виникнення стресогенних ситуацій у студентів, які негативно впливають на їхні 

функціональні стани у процесі навчання. Формування фахівця в умовах 

освітніх інновацій повинно спиратися на реалізацію та розвиток їхніх 

здібностей, але з урахуванням стану їх можливостей. Виділяються дві 

протилежні концепції навчання: інтерналістська, коли процес навчання 

розглядається як автономний процес, та екстерналістська, яка розглядає 

активність навчання як наслідок впливу зовнішніх факторів. Викладання 

традиційно вважається керуванням навчальною діяльністю студентів. На 
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сучасному етапі викладання здійснюється за допомогою організації 

навчального матеріалу (програм, підручників, навчальних посібників та ін.), 

або шляхом формування навчальних дій студентів і відповідних орієнтовних 

основ, навчальних завдань і цілей, педагогічних вимог та оцінювання. Але такі 

підходи до процесу навчання вже не задовольняють потреби на сучасному 

етапі. Інформаційні технології набувають все більшого значення. Одним із 

шляхів оптимізації функціональних станів студентів при використанні 

сучасних технологій є виявлення причин, які негативно впливають на їхню 

працездатність та оволодіння сучасними методами навчання. Аналіз 

особливостей навчально-виховного процесу студентів медичного факультету, 

які вивчають педіатрію на кафедрі факультетської педіатрії, показує, що у 

новому баченні за кредитно-модульною системою навчання виступає як 

закономірна, послідовна, безперервна зміна моментів розвитку взаємодіючих 

суб′єктів. 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 максимальних результатів 

відповідно до можливостей кожного студента. Індивідуально-психологічні 

особливості, взаємодію суб‘єктів (викладачів та студентів) треба розглядати в 

комплексі організації, регулювання, аналізу результатів навчання. 

Висновки. 1. Формування фахівця в умовах освітніх інновацій 

повинно спиратися на реалізацію та розвиток їхніх здібностей, але з 

урахуванням стану їх можливостей. 

2. Існує необхідність урахування індивідуально-психологічних 

особливостей студента та викладача при застосуванні інноваційних 

технологій в навчанні. 

3. Процес медичної освіти повинен орієнтуватися не тільки на 

отримання професійних знань і навичок, але і на виховання духовності. 

 

УДК 378. 147 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИК ПРОБЛЕМНОГО 

НАВЧАННЯ ТА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

Мандель О.В., Годлевський Л.С. 

Одеський національний медичний університет 

Ключові слова: кредитно-модульна система, проблемне навчання. 

За досвідом вживання у навчальному процесі кредитно-модульної 

системи (КМС), яка використовується в Одеському державному медичному 

університеті з 2005 р., можливо зробити деякі висновки, зокрема у аспекті 

застосування у навчальній практиці методик проблемного навчання та їх 

сумісності з нормами та КМС. 
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Основу проблемного навчання складають ідеї американського 

психолога, філософа і педагога Дж. Дьюї, який ще в 1894 році заснував у 

Чикаго дослідну школу, основу навчання в якій складав не навчальний план, 

а ігри і трудова діяльність. За сучасною дефініцією В.Оконя (1975), 

проблемне навчання є сукупністю таких дій, як організація проблемних 

ситуацій, формулювання проблем, надання студентам необхідної допомоги у 

вирішенні проблем, перевірка цих рішень і, нарешті, керівництво процесом 

систематизації і закріплення набутих знань. Тобто проблемне навчання - це 

передусім розвиваюче навчання, зміст якого представлено системою 

проблемних завдань різного рівня складності. Завдання повинні бути 

такими, щоб учень міг виконати їх, спираючись не лише на вже наявні 

знання, але й були достатніми для самостійного аналізу проблеми і 

знаходження невідомого. В процесі вирішення таких завдань студенти 

поступово оволодівають новими знаннями та способами дії. Таким чином 

відбувається формування творчих здібностей: продуктивного мислення, 

інтелектуальних емоцій, уяви та пізнавальної мотивації. Порівнюючи ці 

принципи з ідеями та вимогами КМС, можливо визначити наступне: за 

вимогами КМС особлива увага у навчанні приділяється самостійній роботі 

студента, у тому числі позааудиторній; зокрема можуть використовуватися 

перспективні нові методики, такі, як дістантне навчання з використанням 

комп’ютерних та мережевих технологій. В той же час проблемне навчання 

припускає створення під керівництвом викладача проблемних ситуацій, і 

саме активну самостійну діяльність студентів з їх розв'язання, в результаті 

чого і відбувається творче оволодіння професійними знаннями, навичками та 

вміннями. 

Схема проблемного навчання представляється як послідовність 

процедур, що включають: постановку викладачем навчально-проблемної 

задачі; створення для учнів проблемної ситуації; усвідомлення, прийняття та 

вирішення виниклої проблеми, у процесі якого вони оволодівають 

узагальненими способами набуття нових знань, застосування даних способів 

для вирішення конкретних систем завдань. 

Згідно з принципами КМС, формуються малокомплектні студентські 

групи (7-10 студентів), з якими викладач активно працює у напрямку 

розвитку здібностей до самостійного вивчення та аналізу матеріалу, пошуку 

та засвоєння нової професійної інформації. У той же час, теорія проблемного 

навчання проголошує саме тезу про необхідність стимуляції самостійної 

творчої діяльності студента за допомогою постановки проблемно 

сформульованих завдань та активізації їх пізнавального інтересу і, зрештою, 

всієї пізнавальної діяльності. 

Можливо визначити чергу аспектів, у яких базові принципи КМС 

добре відповідають основним психологічним умовам успішного 

застосування проблемного навчання. В обох системах проблемні ситуації 
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повинні відповідати цілям формування системи знань, повинні викликати 

власну пізнавальну активність та бути доступними для студентів згідно з їх 

пізнавальними здібностями. Кредитно-модульна організація навчання 

потребує високої самостійності студентів, активного розвитку їх розумових 

здібностей та формування пізнавального інтересу та особової мотивації – 

тобто саме тих факторів, які вважаються головними перевагами проблемного 

навчання. 

В той же час необхідно визначити деякі недоліки концепції 

проблемного навчання, зокрема, його використання меншою мірою, ніж інші 

підходи, сприяє формуванню практичних умінь і навичок. У медичному вузі, 

враховуючи специфіку професії, ця вада може бути критичною, хоча з 

концептуальних позицій, застосування процесних моделей управління 

знаннями дозволяє частково наблизитися до розв’язання проблеми. Також 

метод проблемного навчання потребує більших витрат часу для засвоєння 

одного і того ж об'єму знань, ніж інші підходи. 

Засобом вирішення цих проблем може бути тільки перехід до системи 

навчання з роботою викладачів у малокомплектних студентських групах (за 

нашим досвідом роботи, не більше ніж 10 студентів у вітчизняних, та не 

більше ніж 7 у іноземних групах). Це, водночас, є одним з базових 

принципів кредитно-модульної системи організації навчання. 

 

УДК 378.147.227 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК КРОК ДО 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА-МЕДИКА 

Мельнікова О.В., Іваненко Т.В. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: «TEMPUS», проблемно-орієнтоване навчання, кейс, 

клінічне мислення. 

Для сучасної медицини все більшу перевагу набуває, насамперед, 

рівень професійної підготовки, а не тільки багаж суто фахових знань і вмінь. 

Саме тому чільне місце в підготовці майбутнього лікаря повинен посідати 

метод аналізу клінічних ситуацій як метод формування клінічного мислення. 

Мета: визначити переваги проблемно-орієнтованого навчання в 

професійній підготовці студента-медика.  

В традиційній системі медичної освіти опанування навичок клінічного 

мислення студентами-медиками відбувається під час навчання на клінічних 

кафедрах на старших курсах. Проблемно-орієнтоване навчання в рамках 

освітньої програми Європейського Союзу «TEMPUS» надає такі можливості 

студентам молодших курсів, які демонструють високу зацікавленість саме у 

цьому методі навчання.  

Навчальні завдання кейсів проблемно-орієнтованого навчання проекту 

«TEMPUS» дозволяють студентам набути вмінь використовувати 
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теоретичний матеріал для аналізу практичних проблем; оцінювати ситуації 

та здійснювати пошук необхідної інформації; формулювати питання і 

запити; розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану дій; 

приймати рішення в умовах невизначеності; прогнозувати способи розвитку 

ситуацій; брати участь у конструктивній критиці.  

Впровадження цього методу в практику вищої медичної професійної 

освіти має важливе значення, так як цей метод орієнтований, насамперед, на 

формування професійної компетентності та умінь і навичок інтелектуальної 

діяльності, вибір оптимальної поведінки в різних клінічних ситуаціях. 

Перевагою методики проблемно-орієнтованого навчання відносно 

традиційної моделі організації навчання є також і його можливості щодо 

виховання певних рис особистості студента, а саме: працьовитості, 

цілеспрямованості, здатності до адаптації до змінних умов праці, готовності 

взяти на себе відповідальність за результати власного аналізу ситуації, 

здатності працювати у команді. 

Використання такого методу спирається на застосування в процесі 

навчання відкритої дискусії. У ході розгляду кейсу студенти роблять оцінку 

ситуації і пропонують аналіз поданого матеріалу, свої рішення і 

рекомендації. Така методика розвиває у студентів комунікативні навички, 

вчить їх чітко висловлювати свої думки, поважати сторонню точку зору. 

Висновок: використання методу проблемно-орієнтованого навчання в 

професійній підготовці студентів-медиків підвищує мотиваційну складову 

учбового процесу, надає можливості раннього розвитку клінічного мислення, 

яке формує основи професійної компетентності, сприяє вихованню рис 

особистості, потрібних в майбутній професійній діяльності. 

 

УДК: 61:007:002.6:681.31 

ПРОБЛЕМИ ПРОБЛЕМНО - ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

Мінцер О. П., 1РомановВ. О., 1Галелюка І. Б., Зозуля І. С., Бабінцева Л. Ю. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
1Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України 

Ключові слова: інформаційні комунікатори, проблеми когнітивізму в 

медицині, медична освіта. 

Вступ. Незадоволеність населення якістю надання медичної допомоги 

зростає в усьому світі. Підкреслимо, що фінансове забезпечення галузі хоча 

й має певне значення, але ж не вирішальне. Кількість лікарських помилок, 

наприклад у США, де держава виділяє велике фінансування, складає біля 

100 тис. дол. на рік і має тенденцію до збільшення. Реформування медичної 

освіти (наприклад, впровадження Болонської системи чи проблемно-

орієнтоване навчання) теж лише частково забезпечує покращання якості 

надання медичної допомоги. Складається враження, що явище 
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інформаційно-технологічної сингулярності вже почало спостерігатися в 

підготовці лікарів і провізорів. 

На перший план, із нашої точки зору, при аналізі якості надання 

медичної допомоги розпочинають виходити питання когнітивізму. Проблеми 

єдиного розуміння є також головним фактором ефективності навчання. 

Зауважимо, що при когнітивній асиметрії підсумовуються результати 

дисбалансу, який спостерігається в основних складових сфери знань (доступ 

до інформації, освіта, наукові дослідження, культурне та мовне 

різноманіття). 

З метою полегшення соціальних комунікацій між лікарем і пацієнтом 

запропоновано спеціалізований гаджет, що був нами названий 

комунікатором. Технічні вимоги для підтримки спеціального програмного 

забезпечення інформаційного комунікатора є достатньо простими. Вистачає 

мобільного планшетного комп’ютера з діагоналлю екрану 10 дюймів, 

одноядерним процесором із тактовою частотою 1,2 ГГц, оперативною 

пам’яттю об’ємом 512 Мб, постійною пам’яттю 4 Гб, операційною системою 

Android версії 4.0 і вище. Крім того, існує можливість використання екранів 

із діагоналлю менше 10 дюймів, але їх використання пов’язано з 

утрудненням сприйняття інформації з таких екранів. 

Мета роботи: запропонувати класифікацію використання 

комунікаторів для подолання проблем медичної освіти та практичної 

охорони здоров’я. 

Результати та їх обговорення. В основі проблеми когнітивізму 

лежить динаміка нерівномірності розвитку пізнавального процесу 

(нерівномірність наукового знання) або нерівномірність всередині наукового 

знання. Зауважимо, що вона проявляється також і всередині одного 

суспільства, де при інших рівних умовах доступу до знань досить рідко 

зустрічається рівний ступінь володіння цими знаннями й існують 

регламентації доступу до змістовної інформації. 

Розроблений інформаційний комунікатор у загальному розумінні є 

стандартним або спеціалізованим мобільним планшетним комп’ютером із 

спеціально створеним програмним забезпеченням, що має властивості 

інформаційної системи. 

Плануючи нову й ефективну систему інформаційної підтримки при 

обробленні навчальної та наукової інформації забезпечено інтуїтивно-

зрозумілий інтерфейс; високу ефективність пошуку; розвиток пошукових 

навичок користувачів; уніфікований інтерфейс (що не залежить від стратегії 

пошуку на персональному комп’ютері, в корпоративній мережі, 

використанніWeb-ресурсів); високу швидкість роботи, простоту 

настроювання, безмежне масштабування; широкий спектр функціональних 

можливостей; сервіс-орієнтовану архітектуру; високу надійність; 

розмежування доступу; низьку вартість супроводу. В основу єдиного 
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розуміння покладено виділення уніфікованих понять і термінів. При цьому 

зіставлення здійснювалося в соціально-частотному, професійному та 

частотно-проблемному діапазонах. 

У новій технології забезпечено використання сучасних систем 

навігації, оброблення та каталогізації даних для ефективнішого 

використання досить великих інформаційних ресурсів в електронних 

бібліотеках, базах знань. При цьому нова система передавання знань має 

інтуїтивно зрозумілий інструментарій, що дозволяє викладачеві створювати, 

додавати, змінювати навчальний матеріал, курси, методи тестування й 

оцінювання суб’єктів навчання, аналізувати результати навчання.  

Перелік завдань, де комунікатори вже сьогодні могли би принести 

відчутну користь, представлено в табл.1. 

Таблиця 1 

Напрями медицини для використання комунікаторів із найбільшою 

ефективністю 

Напрями 

медицини 
Можливі завдання 

Готовність 

алгоритмів 

Невідкладна 

медицина 

Полегшення комунікації з 

хворим у важкому стані 

Практично розроблено 

Медицина 

катастроф 

Полегшення комунікації з 

хворими на різних мовах 

Може бути надано при 

потребі 

Сімейна 

медицина 

Вирішення завдань 

діагностики в 

дистанційному форматі 

Потребують 

відпрацювання 

Профілактична 

медицина 

Вирішення завдань 

діагностики та 

прогнозування в 

дистанційному форматі 

Частково відпрацьовані 

Телемедичні 

консультації 

Вирішення завдань 

діагностики станів 

хворого в дистанційному 

форматі 

Частково відпрацьовані 

Підкреслимо, що розроблення електронних засобів навчання  

(e-освіта), в першу чергу, пов’язано з процесами надання інформації 

відповідної форми чи її пакування. Аналогічна операція може виконуватись і 

над знаннями. Тому різниця між знанням та інформацією повинна 

враховувати «надання форми» знанням у процесі перетворення його в 

інформацію («інформаціоналізація» знань). Сьогодні саме проблеми 

інформаціоналізації знань виходять на перший план. Враховуючи 

особливості медичної інформації (великий обсяг невизначених даних, 

багатозначність логічних побудов тощо), вкрай важливим є попереднє 
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впорядкування та структуризація знань. Відповідно певного значення 

набувають онтологічні моделі знань. 

Висновки. 1. Запропоновано використання інтелектуальних 

комунікаторів у процедурах проблемно – орієнтованого навчання лікарів і 

провізорів. Обґрунтовано напрями медицини для застосування 

комунікаторів із найбільшою ефективністю. 

2. Сьогодні проблеми інформаціоналізації знань виходять на перший 

план. Враховуючи особливості медичної інформації (великий обсяг 

невизначених даних, багатозначність логічних побудов тощо), вкрай 

важливим є попереднє впорядкування та структуризація знань. 

 

УДК 378. 147.026:34:124.5  

ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

Мурзіна О.А. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: дидактична гра, професійна діяльність, ціннісні 

орієнтації, професійні ціннісні орієнтації. 

Пріоритетами розвитку освіти на сучасному етапі є формування у 

фахівця активної професійної позиції, технологічної і функціональної 

компетентності, цілісного досвіду професійної діяльності. Ці завдання 

зумовлені євроінтеграційними процесами, зміною технологій навчально-

виховного процесу у вищих навчальних закладах.  

Проблема підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності 

досить багатоаспектна і багатогранна. 

Дидактична гра як засіб імітації професійної діяльності інтенсифікує 

процес навчання й тісно пов'язує його з практичною діяльністю, дає змогу 

надати навчанню предметний та соціальний контексти майбутньої професії і 

тим самим змоделювати більш адекватні (порівняно з традиційним 

навчанням) умови формування особистості фахівця. 

На доцільність і необхідність використання дидактичних ігор у 

підготовці фахівців звертали увагу В.Бабурін, М.Бірштейн, Я.Бєльчиков, 

А.Вербицький, С.Гідрович, Т.Долбенко, В.Єфімов, В.Комаров, Н.Кудінова, 

І.Куліш, І.Мамчур, О.Парубок, П.Підкасистий, В.Рибальський, І.Ситник, 

І.Сироєжин, А.Смолкін. Т.Хлєбнікова, В.Христинко, Ж.Хайдаров, 

П.Щербань та ін. Вони наводять загальні правила організації, конструювання 

й проведення ділових ігор. Проведено дослідження та здійснено 

обґрунтування можливостей дидактичної гри у різних галузях науки та умов 

цілеспрямованого застосування ігрової діяльності в процесі формування 

професійних умінь і навичок (Я.Бєльчиков, А.Вербицький, В.Галушко, 

В.Єфімов, А.Ліфшиць, Л.Наумов, Є.Хруцький та ін.). 
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Використання дидактичних ігор у професійній освіті залишається 

дотепер недостатньо дослідженою проблемою. У професійній літературі 

відсутні чітка класифікація ігор та системний аналіз змісту ігрової 

діяльності, у результаті чого наукове обґрунтування ігрових методик часто 

хибує незавершеністю, рецептурністю. Дидактико-пізнавальні можливості 

дидактичних ігор у процесі професійного становлення майбутніх фахівців 

виявлені не повною мірою. 

Метою статті є розкриття можливостей дидактичної гри як засобу 

формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців.  

Відомо, що будь-яка професійна діяльність має подвійний характер: в 

ній діалектично пов’язані система речей (матеріальний, інструментальний 

компонент) і система ідей (ідеальний, духовний компонент). Факти свідчать 

про деструктивні зміни цих компонентів: загальна депрофесіоналізація 

суспільства, послаблення мотивації навчання студентів і професійний 

розвиток фахівця, поєднання цілей їх індивідуальної діяльності тощо. 

Професійні ціннісні орієнтації (ПЦО) призвані, з одного боку, бути 

інтегруючими засобами, що зв’язують ці компоненти людської діяльності, а 

з іншого – відрефлексовані та сформовані в свідомості людини, повинні 

стати засобами як професійного вдосконалення фахівця, так і самих 

професій. Таку роль вони відіграють тому, що ціннісні орієнтації – одне з 

головних структурних утворень зрілої особистості. Саме в них, за словами 

Б.Г.Анан’єва, знаходяться її різноманітні психологічні характеристики. 

Незважаючи на різні підходи до розуміння природи ціннісних орієнтацій, всі 

дослідники визнають, що особливості побудови і змісту ціннісних орієнтацій 

особистості зумовлюють її спрямованість і визначають позицію людини у 

становленні до тих або інших проявів дійсності. Так само одноголосна 

думка, що ціннісні орієнтації відіграють головну роль в реалізації соціальної 

(в широкому розумінні) поведінки людини, включаючи диспозицію 

особистості (В.А. Ядов), її установки (Ш.А. Надірашвілі), мотиви (В.Г. 

Асеєв), інтереси (І.В. Дубровіна) і навіть "зміст життя" (К. Обухівський). 

Сьогодні відновлення професійної культури, професіоналізму 

безпосередньо пов’язане з формуванням ідеалів професій, відносними 

вченими й практиками до ядра професій, з використанням їх активної ролі в 

розвитку професії й становленні спеціалістів. 

Зважаючи на актуальність цієї проблеми, ми розробили структуру 

організації та проведення дидактичної гри, яка містить етапи: 

діагностування, моделювання, реалізація та аналіз результатів ділової гри. 

Діагностування включає: аналіз змісту навчального матеріалу, визначення 

рівня підготовленості курсантів та викладача, порівняльний аналіз методів 

навчання. Моделювання дидактичної гри передбачає визначення місця гри в 

навчальному процесі, конструювання гри, вибір методів та прийомів 
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керування грою, реалізацію та аналіз результатів дидактичної гри, її 

обговорення й підведення підсумків. 

Більш детальне дослідження зазначеного комплексу може бути 

здійснене у подальших наукових розвідках. Порушена нами проблема 

відкриває перспективу для більш глибокого дослідження процесу розвитку 

ціннісної сфери підлітків, оптимізації змісту позанавчальної виховної 

діяльності школи та інших навчально-виховних закладів у контексті 

сучасних вимог. На подальше вивчення чекають питання вдосконалення 

формування ціннісних орієнтацій неповнолітніх шляхом раціонального 

поєднання традиційних й інноваційно-виховних технологій, включення 

учнів у ситуації самостійного вибору цінностей тощо. 

 

УДК 378.147:[617.7-07:005.53] 

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

Неделька В.И. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: офтальмология, алгоритм, диагностика, лечение. 

Введение. Оптимизация первичной офтальмологической диагностики 

является одним из основных факторов повышения качества медицинской 

помощи. Алгоритм постановки диагноза должен позволить исключить 

сходные симптомы, позволив вычленить единственно верные признаки 

существующего у пациента заболевания. 

Цель исследования. Целью нашего исследования было обучение 

студентов алгоритму постановки правильного диагноза при большом 

количестве сходных с другими нозологическими единицами, симптомов. 

Основная часть. Нами разработаны алгоритмы первичной 

офтальмологической диагностики, включающие в себя оценку жалоб, 

результатов клинического обследования органа зрения (офтальмои\метрия, 

периметрия, офтальмоскопия, биомикроскопия, ОСТ т т.д.), результатов 

дополнительных исследований и консультаций смежных специалистов, 

способов их интерпретации в сравнении со сходными симптомами других 

офтальмологических заболеваний. Исходя из проведенного сравнения и 

интерпретации полученных данных, студенты переходят к выбору метода 

лечения, подбору необходимых лекарственных средств в случае назначения 

консервативной терапии. Составление прогноза для жизни и 

работоспособности пациента включает в себя оценку предполагаемого 

результата лечения в совокупности с необходимостью дальнейших лечебных 

мероприятий. 

Выводы. Алгоритмизация диагностики и логичности дальнейшего 

ведения и лечения больного, позволяет научить студентов:  

а) избегать дублирования обследований,  
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б) правильно проводить дифференциальную диагностику, 

в) назначать рациональное патогенетическое лечение. 

Таким образом, применение алгоритмизации в офтальмологической 

диагностике уменьшает количество врачебных ошибок, улучшает качество 

медицинской помощи и жизни пациентов. 

 

УДК 378.091.26:004:[378.09-021.68:61](477.64-25) 

ЕЛЕКТРОННЕ ОПИТУВАННЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ 

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ ДЗ «ЗМАПО МОЗ УКРАЇНИ» 

Никоненко О.С., Шаповал С.Д., Дмитрієва С.М., Грицун Т.О. 

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» 

Ключові слова: практично-орієнтовне навчання, самостійна робота 

студента, електронне опитування. 

Важливим напрямком удосконалення післядипломної підготовки 

лікарів в ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» є диференційне застосування 

технологій проблемно-орієнтовного навчання відповідно до потреб кожної 

цільової групи суб’єктів навчання, систематичне керування навчально-

пізнавальною діяльністю, зокрема, самостійною роботою суб'єктів навчання 

(з метою прагнення глибокого засвоєння знань, якісного опанування 

практичних дій; пошуку можливостей комплексного використання, навичок 

та вмінь під час вирішення клінічних проблем).  

Реалізація концепції практично-орієнтовного навчання ДЗ «ЗМАПО 

МОЗ України» включає використання нових організаційних форм навчання 

(постійно діючі проблемні семінари, контактно-дистанційні курси 

інтенсивного навчання з майстер класом) та сучасних технологій 

діагностики і контролю знань, забезпеченням зворотного зв'язку з 

учасниками навчання, в т.ч. під час самостійної роботи на дистанційній 

частині навчального циклу. 

Відомо, що ступінь мотивації до самостійної освітньої діяльності 

підвищується, якщо в ній зацікавлений сам лікар. Самостійна освітня 

діяльність у сучасній післядипломній освіті насамперед передбачає роботу з 

інформаційними ресурсами. Під час віртуального опитування слухачів, 

викладачами академії використовуються Google-форми, які дозволяють 

швидко створювати опитувальники з різними видами питань (відкриті, 

закриті, прямі, непрямі). 

Лікарі заповнюють offline-форму за таким алгоритмом: відкривають 

надіслану викладачем електронною поштою форму за гіперпосиланням, 

заповнюють її згідно інструкції. Візуалізація результатів анкетування може 

бути подана респондентам у вигляді таблиці або діаграми.  

За результатами опитування викладачів ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» з 

приводу визначення ефективності використання Google-форм, встановлено, 
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що 64% респондентів вважають електронне опитування оптимальною 

формою контролю, яка наочно відображає зміст та результати навчання у 

самостійній роботі слухачів. Основним невирішеним питанням електронного 

опитування 56% респондентів вважають проблему аутентифікації 

користувачів при перевірці знань.  

Таким чином, використання нових організаційних форм навчання та 

сучасних освітніх технологій у проблемно-орієнтовному підході до 

післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів 

підвищує пізнавальну активність і навчальну мотивацію учасників 

навчального процесу.  

 

УДК 378.147.091.3.016:004.9:[378.09-021.68:61](477.64-25) 
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проблемно-орієнтований підхід, комп’ютерні технології. 

Запровадження нових педагогічних технологій на базі концепції e-

Learning, сучасна післядипломна підготовка медичних працівників вимагає 

розробки та використання альтернативних механізмів передачі знань. 

Проблемно-орієнтований підхід до викладання забезпечує системність 

та послідовність навчання від теоретичних знань до формування вмінь та 

навичок з метою практичного використання. Мультимедийні засоби, 

віртуальні імітатори, а також Інтернет ресурси дозволяють зробити цей 

процес більш інтенсивним, інтерактивним, адаптованим до сучасних умов із 

забезпеченням необхідного рівня мобільності учасників навчального 

процесу. 

Тому, у практиці ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» проводяться 

різноманітні заняття за традиційними та новітніми організаційними формами 

з використанням комп’ютерних технологій (дистанційне навчання, 

телемедичні технології, організація інтенсивної підготовки лікарів 

шляхом короткотривалих циклів інформації та стажування, забезпечення 

безперервного навчання лікарів на постійно діючих проблемних 

семінарах). 

Викладення матеріалу на заняттях здійснюється у вигляді постановки 

дискусійних проблем і положень, моделювання різноманітних типів 

проблемних ситуацій. Тобто, при проблемно-орієнтовному навчанні 

створюється таке навчальне середовище, яке змушує лікаря, спираючись на 

отримані знання, самостійно шукати правильне рішення з конкретної 

клінічної задачі. При цьому, роль викладача полягає у заохоченні лікарів до 
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активного обговорення проблеми, забезпеченні можливості отримання 

відповідної інформації, підтримці ведення дискусії. 

Для того щоб проблемна ситуація була усвідомлена лікарями, 

підштовхнула їх до розумової діяльності та переросла в проблему, необхідно 

її візуалізація. Викладачі нашої академії активно використовують навчальні 

презентації, відеофільми, відеотрансляції, віртуальні імітатори. 

Під час проведення телемедичних консультацій (у випадках, 

складних у лікувально-діагностичному плані), вирішення клінічної 

ситуації проводиться слухачами та висококваліфікованими фахівцями. 

Дистанційне обстеження хворого, дані анамнезу є допомогою у 

прийнятті клінічних рішень. 

На відеоконференціях та web-семінарах викладач організовує 

дискусію стосовно попередньо визначених тем, до яких слухачі готують 

виступи з індивідуально виконаних завдань, обмінюються досвідом між 

провідними фахівцями медичної галузі з різних міст та країн. 

Дистанційні лекції в ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» проводяться як в 

рамках тематичних курсів, так і з індивідуальної тематики. Основною метою 

online-лекцій є викладення теоретичного матеріалу для подальшого 

поглибленого вивчення на семінарах та застосування отриманих знань в 

практичній роботі. 

Практично-орієнтований підхід до викладання реалізує потреби 

практичної охорони здоров’я шляхом застосування в педагогічному процесі 

новітніх, зокрема, комп’ютерних і телемедичних технологій навчання та 

контролю знань, що є умовою забезпечення якості освітньої діяльності 

медичних ВНЗ післядипломної освіти. 

 

УДК 378.147 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З 

МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 

Оленець C.Ю. 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

Ключові слова: проблемне навчання, проблемне питання, проблемна 

ситуація, медична інформатика. 

Вступ. Основна мета навчання у вищому навчальному закладі – 

всебічний і гармонійний розвиток особистості студента. Одним із засобів для 

її реалізації є використання проблемного навчання. Особливо це є 

актуальним для предметів, інформаційне наповнення яких оновлюється 

щоденно, а то і погодинно, до котрих відноситься і медична інформатика. 

Мета дослідження. Розгляд основних методів та прийомів 

проблемного навчання, а також реалізація їх на заняттях з медичної 

інформатики. 
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Основна частина. Поняття «проблемне навчання» визначається як 

система засобів та методів, які шляхом розв'язування проблемних завдань у 

процесі засвоєння нових знань, формують у суб’єктів навчального процесу 

творче мислення та пізнавальні інтереси [1].  

Воно має за мету одержання та закріплення нових знань, шляхом 

розв'язування завдань, котрі виникають у проблемних ситуаціях. Проблемна 

ситуація, створена викладачем, спонукає до активного мислення студента, 

що веде до реалізації мети навчального процесу.  

Метод проблемного навчання має наступну структуру [2]: 

 

 
 

Рис. 1. Етапи проблемного навчання. 

 

Мислення, як правило, починається з проблеми чи запитання, з 

подиву чи нерозуміння, з протиріччя (С.Л. Рубінштейн, Г.С. Костюк). 

Основними поняттями проблемного навчання є поняття «проблемне 

питання», «проблемна задача», «проблемне завдання» та «проблемна 

ситуація». 

Проблемне питання – це питання, на яке у студента немає заздалегідь 

готової відповіді, цю відповідь студент шукає самостійно. 

Проблемна задача – це форма організації навчального матеріалу з 

наперед заданими умовами та невідомими даними. Пошук цих даних 

передбачає активну розумову діяльність, аналіз фактів, з'ясування причин 

походження об'єктів та їх причинно-наслідкових зв'язків.  

Проблемне завдання дає вказівки, які пропонуються студентам для їх 

самостійної пошуково-пізнавальної діяльності та спрямовані на отримання 

необхідного результату [3].  

Для створення проблемних ситуацій використовуються наступні 

загальні методичні прийоми(за Дж. Дьюї): 

 педагог підводить учнів до суперечності й пропонує їм самостійно 

знайти спосіб її вирішення; 

 зіштовхує протиріччя практичної діяльності; 

 викладає різні точки зору з одного і того ж питання; 

 спонукає студентів робити порівняння, узагальнення, висновки з 

ситуацій, співставляти факти; 

 ставить конкретні запитання (на узагальнення, обґрунтування, 

конкретизацію та логіку мислення); 

Створення 

проблемної ситуації 

Формулювання 

проблеми 

Висунення 

гіпотез 

Перевірка 
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Аналіз результатів 

перевірки гіпотез 

Висновок і 
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Повернення до 

проблемної ситуації 
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 визначає проблемні теоретичні і практичні завдання (наприклад, 

частково-пошукові або дослідницькі); 

 ставить дослідницькі завдання (наприклад, з недостатніми або 

надлишковими даними, з суперечливими даними, свідомо допускаючи 

помилки, тощо). 

Творчий процес при цьому складається з наступних ланок [4]: 

1. Розширення проблемного поля, включення до нього актуальних 

наукових та практичних завдань, що вимагають нестандартних підходів. 

2. Формування умов, що сприяють самостійній діяльності. 

3. Інтерактивний діалоговий характер навчання, знання варіантів дії, 

вміння їх комбінувати і знаходити рішення. 

4. Індивідуалізація навчального процесу при збереженні його 

системності та диференційованого характеру навчання. 

5. Ідентифікація і розпізнавання проблеми у складі різноманітних 

завдань. 

6. Моніторинг особистого досвіду, освітнього процесу і його 

результатів. 

7. Зменшення тимчасових витрат на вирівнювання початкового рівня 

знань і вмінь. 

Проблемність навчальної ситуації на найвищому рівні визначає 

самостійне формулювання проблеми та знаходження її розв’язку студентом, 

а також перевірка і контроль правильності його розв'язання. Проблемне 

завдання виникає з проблемної ситуації, тісно пов'язане з нею. 

На заняттях з медичної інформатики проблемне навчання можна 

реалізувати за допомогою таких прийомів як: «мозковий штурм», 

театралізація, групові проекти, інтелектуальні командні ігри (наприклад 

Aliant); творчі спільні завдання з (або без) розподілом викладачем 

організаційних ролей у групі (керівник, лаборант, експерт та ін.); спільний 

аналіз процесу й результату роботи; проектна діяльність; «створення 

ситуації успіху». 

Також на занятті можна використати наступні проблемні питання та 

завдання: 

№ Тема Проблемні питання або завдання 

1. Техніка безпеки. 

Вхідний контроль. 

Вступ і структура 

медичної інформатики 

1. Як повинні діяти студенти у 

комп’ютерному класі за виникнення 

нестандартної ситуації? 

2. Що таке інформатика і який її зв’язок 

з медициною? 

3. Навіщо вивчати предмет «медична 

інформатика»? 

2. Апаратне забезпечення 

комп'ютера. Основні 

функціональні пристрої 

1. Які основні складові повинен мати 

ПК? Які пристрої не є обов’язковими? 

2. Що називається медичною системою? 
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№ Тема Проблемні питання або завдання 

комп'ютера. Апаратно-

комп'ютерні медичні 

системи 

3. Як може використати комп’ютер той 

чи інший лікар? Які складові при цьому 

повинен мати комп’ютер? 

3. Програмне 

забезпечення 

комп'ютера. Операційна 

система. Стандартні 

додатки 

1. Які програми необхідні для ефективної 

роботи лікаря? Які сучасні програми зараз 

існують? (Можна навіть задати завдання на 

пошук таких програм і принципи їх 

роботи. Найбільш вдалі із них необхідно 

відмітити шляхом додавання балу до 

основної оцінки заняття). 

2. Яке значення має операційна система 

у діяльності комп’ютера? Яка ОС на 

вашу думку є найкращою? (Реалізацію 

даного питання можна втілити у вигляді 

диспуту, розподіливши студентів по 

групам. Кожна із них повинна довести 

чому саме запропонована ОС є 

найкращою). 

4. Технологія обробки 

текстової інформації. 

Використання 

текстового редактора 

для підготовки 

медичної документації 

1. Чи потрібен Текстовий процесор у 

роботі лікаря? Які існують Текстові 

процесори? Назвіть їх переваги та 

недоліки. 

2. Як полегшити ведення медичної 

документації за допомогою технологій 

обробки текстової інформації? 

3. Як виконати верстку друкованої 

продукції за допомогою Текстового 

процесора? 

5. Кодування та 

класифікація медико-

біологічних даних 

1. Яка історія Коду?  

2. Для чого використовується кодування? 

3. Чому використовують кодування 

біологічних даних? 

6. Візуалізація медико-

біологічних даних 

1. Які найкращі шляхи для добування 

медичної інформації? 

2. Якою ви уявляєте візуалізацію 

медичної інформації у майбутньому? 

7. Використання 

електронних таблиць 

для аналізу медико-

біологічних даних 

1. Для чого потрібний Електронний 

процесор у лікарській практиці? 

(Відтворити ситуацію використання і 

представлення медико-біологічних даних 

без використання Електронного 

процесора). 

2. Навіщо представляти дані у 



113 

№ Тема Проблемні питання або завдання 

табличному вигляді? (Розв’язування 

проблемних завдань практичного змісту, 

наприклад: визначення маси тіла за 

Купером для визначеної вибірки 

пацієнтів). 

8. Основи статистичних 

методів обробки 

результатів медико-

біологічних досліджень. 

Методи біостатистики 

1. Чи потрібно статистично обробляти 

дані? Що нам дозволяє виконувати 

статистика? 

2. Розробити свою власну теорію, 

підтвердивши або спростувавши її з 

допомогою статистичних даних. 

9. Виконання етапу 

розрахунково-графічної 

роботи 

1. Використання проблемних завдань, 

котрі б поєднували у собі дві попередні 

теми: статистичну обробку даних та 

представлення даних у табличному 

вигляді. 

2. Аналіз результатів роботи за 

допомогою прийому театралізації. 

10. Мережеві технології. 

Основи телемедицини 

1. Створення мережі класу, спроба 

передачі інформації даною мережею. 

Визначення основних компонентів 

мережі. 

2. Що дозволяє виконувати 

телемедицина? Сучасний розвиток та 

роль телемедицини.  

11. Математичне 

моделювання в 

медицині і біології 

1. Розробка теоретичної та практичної 

моделі. Використання методу проектів. 

Захист проектів на занятті. 

2. Чи потрібне моделювання в 

медицині? Роль моделювання у сучасній 

науці та техніці. 

12. Логічні операції. 

Алгебра логіки. 

Формальна логіка у 

вирішенні задач 

діагностики, лікуванні 

та профілактиці 

захворювань 

1. Роль логічних задач у житті та 

медицині. 

2. Розв’язок практичних задач за 

допомогою законів логіки (наприклад 

створення графіку чергування). 

3. Значення алгебри логіки при 

вирішенні складних діагностичних 

питань. 

13. Методи підтримки 

прийняття рішень. 

Експертні системи 

1. Які тенденції сучасного розвитку 

«штучного інтелекту»? Якою ви бачите 

співпрацю медицини та інформатики 

через 100 років? 
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№ Тема Проблемні питання або завдання 

2. Розробка власної експертної системи, 

виділення її переваг та недоліків. 

14. Системи управляння 

базами даних і їх 

основні функції. 

Розробка і створення 

медичної бази даних 

1. Яке значення мають СУБД для 

лікаря? 

2. Розробка бази даних «Поліклініка» та 

шляхи реалізації даного проекту на 

практиці. Аналіз недоліків та помилок за 

допомогою прийому театралізації. 

15. Етичні та правові 

принципи управління 

інформацією в системі 

охорони здоров'я 

1. Використання прийомів «мозкового 

штурму» та театралізації за допомогою 

заняття «Суд», розподіл ролей у групі.  

 

Висновок. Ось чому так важливе проблемне навчання. Знання, 

одержані у такий спосіб, мають більшу вагу, адже залишаються зі студентом 

протягом його подальшого життя. Одна справа щось прочитати, інша – 

завчити і зовсім третя – зрозуміти, самостійно знайшовши відповідь. Заняття 

з медичної інформатики, насичені проблемними ситуаціями та завданнями, 

дають можливість студенту краще зрозуміти матеріал, критично його 

оцінювати та використовувати у подальшій своїй діяльності.  
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Сучасна педагогіка знаходиться у процесі постійного розвитку. Зі 

зміною ролі людини у культурі, економіці, сферах громадських стосунків, 
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змінюються і цілі, які виникають перед освітою, удосконалюються 

педагогічні методи, з'являються нові ідеї, пожвавлюються старі. Система 

освіти отримала можливість свого розвитку і втілення на практиці різних 

педагогічних технологій, концепцій і методів навчання. Однією з них є 

концепція проблемно-орієнтованого навчання, що ґрунтується на посиленні 

ролі учня в освіті, розумінні необхідності особистого розвитку. 

Мета роботи: дослідити основи проблемно-орієнтованого навчання.  

Проблемно-орієнтоване навчання має досить древню і багату історію. 

Його повноправним представником можна назвати Сократа (469 – 399 до 

Р.Х.), який широко застосовував евристичний метод навчання у вигляді 

бесід, названий ним маєвтикою. Платон (427 – 347 до Р.Х.) у своїй діяльності 

використовував метод діалогу, на його думку навчання і радість пізнання 

мають бути нерозділеними, навіть поняття «школа» у перекладі з 

латинського означає «дозвілля». 

Згодом, внаслідок церковної ідеологізації всього суспільного устрою, 

педагогіка переживала занепад. Але вже в працях вчених, письменників і 

філософів епохи Відродження можна знайти окремі аспекти проблемно-

орієнтованого навчання. Так, французький філософ М.Монтень (1533-1592) 

вказував на необхідність введення гуманістичних методів, розвитку творчого 

підходу, розумових здібностей і навичок самостійного мислення учнів. 

Чеський філософ і педагог-гуманіст Ян Коменський (1592-1670) 

проповідував використання навчальних ігор, які за своїми цілями є досить 

близькими до проблемно-орієнтованого навчання. У 18 столітті Ж.Ж. Руссо 

(1712-1778) стверджував самодостатність дітей, заявляв про необхідність 

самостійності та активності учнів у процесі навчання, як основну мету освіти 

виділяв розвиток учнів. 

Швейцарський педагог І.Г.Песталоцци (1746-1827) ввів концепцію 

елементарного (або поелементної освіти), його основними принципами були 

діяльнісний підхід до процесу навчання і активна самостійна робота учнів на 

противагу катехізисному (догматичному) навчанню. Освітня концепція 

К.Д.Ушинського (1824-1870) вже багато в чому була близька до основ 

проблемно-орієнтованого навчання. Так, однією з основних цілей освіти він 

вважав розвиток активної і творчої особистості учня. У процесі навчання 

К.Д.Ушинський вважав важливим створення атмосфери товариства, 

співпраці учня і педагога, необхідності розвитку в учневі бажання і здатності 

до самостійного набування нових знань. Німецький педагог А. Дістерверг 

(1790-1866) сформулював 33 закони і правила розвиваючого навчання. 

Основними принципами ефективного навчання він вважав зацікавленість, 

самодіяльність і активність учнів, що також передбачається в проблемно-

орієнтованому навчанні. Саме А. Дістервергу належить афоризм, який 

можна також назвати передумовою проблемно-орієнтованого навчання: 

«Поганий вчитель викладає істину, хороший – вчить її знаходити». 
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У 20-му столітті розвиток концепції проблемно-орієнтованого 

навчання пов'язують з американським психологом і педагогом Дж. Д’юї 

(1859-1952). Він декларував важливість вживання у педагогічному процесі 

ігрових і проблемних методів, розробив принципи і методику формування 

критичного мислення, що сприяють активному і свідомому засвоєнню 

матеріалу, а також розробив основні правила нового специфічного методу 

навчання, названого дослідницьким, в якому навчання відтворює хід 

реальних подій. 

Концепція проблемно-орієнтованого навчання, як і будь-яка інша 

педагогічна концепція при її формулюванні, неминуче розкриває суб'єктивні 

особливості свідомості, переваги педагога або дослідника. Саме тому у 

педагогічній літературі надаються різні визначення цього поняття. 

У сучасній практиці проблемно-орієнтоване навчання визначається як 

особливий тип навчання, характерною ознакою якого є розвиваюча функція 

по відношенню до творчих здібностей. За теорією М.І. Мамутова, 

проблемно-орієнтоване навчання є «тип розвиваючого навчання, в якому 

поєднуються систематична самостійна пошукова діяльність учнів із 

засвоєнням ними готових наукових положень, а система методів будується з 

урахуванням цілей і принципу проблемності. Процес взаємодії викладання і 

навчання орієнтується на формування пізнавальної самостійності учнів, 

стійкої мотивації до навчання у періоді засвоєння ними наукових понять і 

засобів діяльності, що детерміновані системою проблемних ситуацій». 

Проблемно-орієнтоване навчання автором розуміється як система науково 

обгрунтованих методів і засобів, що використовуються у процесі навчання, 

яка передбачає створення під керівництвом викладача проблемних ситуацій і 

активну самостійну діяльність з метою інтелектуального і творчого розвитку 

учнів, а також оволодіння знаннями, навичками, вміннями і засобами 

пізнання. Таке навчання забезпечує можливість творчої участі учнів у 

процесі засвоєння нових знань, формуванні пізнавальних інтересів і 

творчого мислення, високий ступінь органічного засвоєння знань і мотивації 

учнів. 

Фактично основою для цього є моделювання реального творчого 

процесу за рахунок створення проблемної ситуації та керування пошуком 

для вирішення проблеми. При цьому усвідомлення, прийняття і вирішення 

цих проблемних ситуацій відбувається при оптимальній самостійності учнів, 

але під загальним направляючим керівництвом педагога під час спільної 

взаємодії. Останній аспект є надзвичайно важливим, оскільки в ньому і 

полягає основна відмінність проблемно-орієнтованого навчання від 

евристичного. Таким чином, під проблемно-орієнтованим навчанням у більш 

широкому сенсі розуміється такий метод навчання, який допускає 

варіативність підходу до вибору проблемної ситуації з окремими рисами 

евристичного навчання. Такий підхід дозволяє значно розширити 
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можливості застосування проблемно-орієнтованого навчання, зробити його 

універсальним для застосування у засвоєнні не лише природних наук, історії 

і техніки, але і для гуманітарних наук та предметів, що носять емоційно-

образний характер. 

У таких умовах проблемно-орієнтоване навчання можна розділити на 

три види у залежності від характеру і ступеню залучення творчого 

потенціалу учнів: наукова творчість (постанова і вирішення теоретичних 

навчальних проблем), практична творчість (постанова і вирішення 

практичних проблем) і художня творчість (відображення дійсності виключно 

на підставі творчої уяви). 

Основним поняттям проблемного навчання є проблемна ситуація, що є 

інтелектуальним напруженням для людини, коли вона не знає, як пояснити 

виникле явище, факт, процес дійсності, не може досягти бажаної мети 

відомим їй способом. Це й спонукає людину шукати новий спосіб пояснення 

або спосіб дії для вирішення цієї проблеми, бо невирішена проблемна 

ситуація обумовлює початок мислення у процесі її визначення і вирішення. 

Таким чином, проблемно-орієнтоване навчання є навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів з засвоєння знань, способів діяльності, при якій вони 

вчаться сприймати пояснення викладача в умовах проблемної ситуації, з 

різним ступенем самостійності аналізувати формулювання проблем і 

досягати їх вирішення за допомогою висування пропозицій, гіпотез, їх 

обґрунтування і доведення шляхом перевірки правильності рішень. 

Проблемно-орієнтоване навчання, побудоване на принципах 

проблемності, протиріччях як закономірностях пізнання, є основним 

механізмом, що активізує навчання учнів. Дія цього механізму і 

концептуальна основа усього проблемно-орієнтованого навчання 

ґрунтуються на психологічній теорії мислення, яка є продуктивним 

процесом і пов’язує разом об'єкти пізнавальної дійсності. 

Об'єкти дійсності завжди містять в собі певні внутрішні і (чи) зовнішні 

протиріччя, проблеми, завдання, які суб'єкт (мислячий, а в даному випадку – 

учень) повинен вирішити у процесі їх практичного перетворення і (чи) 

уявного усвідомлення, тобто людині відкривається предметний світ, що 

наповнений проблемністю і, відповідно, викликає необхідність мислення. 

Таким чином, саме проблемною ситуацією, протиріччями визначається 

залучення особистості до розумового процесу. 

Розумовий процес і вирішення проблемної ситуації відбувається 

шляхом усвідомлення пізнавальної потреби суб'єкта, стимулювання 

розумової активності людини. Одним з основних завдань всебічного 

гармонійного розвитку особистості, з одного боку, є розумова активність, 

яка являється характеристикою розвитку інтелекту, виховання. З іншого – 

висока ступінь розумової активності є необхідною умовою для ефективного 

навчання. 
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Останнім часом з'явилися спроби пояснення ефективності проблемно-

орієнтованого навчання не лише на психологічному, але і на фізичному 

рівні, тобто на рівні особливостей роботи мозку. Розумові зусилля учня 

завершуються «фіксацією досягнення поставленої мети», тобто розумінням. 

У цей момент він відчуває сприятливі емоції: від полегшення до ейфорії, 

залежно від складності проблемної ситуації і рівня напруги. 

Таким чином, основою проблемно-орієнтованого навчання є 

визначення проблемного завдання (створення проблемної ситуації), яка 

призводить до появи пізнавальної потреби, підвищення розумової активності 

і розвитку інтелекту учня, викликає в нього ескалацію здібностей і 

мотивацію до навчання. 

 

УДК 378.147.227 

НЕКОТОРЫЕ 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. 

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, получения 

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 на особенности выбора наиболее 

целесообразной медикаментозной формы лекарственного вещества, что 

определяет наилучшую, максимальную биодоступность главного 

действующего вещества. 
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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 

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 разработанным и опубликованным 

методическим рекомендациям. Результаты такой самостоятельной работы 

проверяются и оцениваются преподавателем на соответствующем 

тематическом занятии. Кроме того, студентам предлагается специальная 
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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 378.147.046-021.68:[616-074/-078+615.1]-057.85 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ЛІКАРІВ-ЛАБОРАНТІВ І ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ 
1Остапенко А.О., 2Яковлева О.С. 

1ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», 
2Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: післядипломна освіта, клінічне мислення, тестування, 

контроль знань, інноваційні технології навчання. 

Одним з основних завдань післядипломної освіти є поліпшення якості 

навчального процесу. Це вимагає не тільки передачі знань, а також й 

отримання суб’єктами навчання практичних навичок, які допоможуть і 

надалі застосовувати отриманні знання і навички для успішної практичної 

діяльності в певній галузі медицини. Для поліпшення ефективності 

навчального процесу на цьому етапі актуальним є поєднання традиційних 

методів навчання з новітніми технологіями з метою більш якісного 

засвоєння навчального матеріалу та розвитку клінічного мислення. 

На сьогодні післядипломна освіта розглядається як організований 

процес оволодіння окремими видами професійної діяльності, що забезпечує 

розвиток соціально і професійно значущих якостей особистості, а також 
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результат цього процесу (підготовленість фахівця до окремого виду 

професійної лікарської або фармацевтичної діяльності). 

Необхідно зазначити, що у теперішній час викладання лабораторної 

діагностики та клінічної фармації на післядипломному етапі навчання в 

медичних та фармацевтичних закладах освіти має деякі особливості, які 

пов’язані, в першу чергу, з бурхливим розвитком медичної науки і техніки.  

У викладанні лабораторної діагностики та клінічної фармації 

необхідно враховувати те, що будь-який патологічний процес або 

нозологічна одиниця вивчається на різних рівнях структурної організації 

живого – від органної до ультраструктурної. Це надає суб’єкту навчання 

повне уявлення про суть патологічного процесу, і, з іншого боку, дозволяє 

викладачеві використовувати інноваційні методи формування у нього 

клінічного мислення, що дуже важливо для поточної професійної діяльності. 

При проведенні практичних занять необхідним є змістовний теоретичний 

розбір теми з широким використанням численних наочних матеріалів: 

макро- і мікропрепаратів, номограм, електрофореграм, фотографій, 

презентацій та ін. Вивчення патологічного процесу на цьому етапі 

забезпечується не тільки мікроскопом, набором навчальних мікропрепаратів, 

а й іншими технічними засобами – мультимедійним проектором, інтернетом. 

Зважаючи на те, що сучасні технології все ширше використовуються в сфері 

медичної лабораторної діагностики та фармації, важливим є освоєння нових 

приладів при підготовці лікарів-лаборантів та провізорів-інтернів. 

Оскільки вагомою складовою навчання є контроль, який при 

правильному використанні може сприяти досягненню поставленої мети, 

одним з варіантів оцінки теоретичної підготовки суб’єктів навчання є метод 

багатоступеневого тестування: тематичного, рубіжного та підсумкового. У 

процесі навчання вони проходять щоденний контроль знань і умінь, який 

складається з оцінки якості вирішення тестових контрольних завдань з теми 

практичного заняття. Форми тестування включають тестові кросворди, до 

яких включені основні поняття, які розбиралися при обговоренні певних тем. 

Тестові завдання для рубіжного контролю містять узагальнений матеріал за 

всіма темами, які вивчалися в певний період навчання. Підсумкове 

тестування здійснюється в кінці кожного модуля. Також чимале значення є 

виділення певного часу для проведення індивідуальних консультацій для 

надання рекомендацій з визначеної теми. З цією метою важливою є розробка 

спеціально створених методичних посібників, мультимедійних освітніх 

програм, а також проведення тренінгів необхідних професійних навичок. 

Таким чином, в даний час викладач не обмежений у виборі засобів 

навчання, а веління часу вимагає зробити післядипломне навчання 

орієнтованим на практику. Розширення арсеналу педагогічних методів та 

методик, а також застосування інноваційно-комунікаційних технологій, 

істотно впливають на характер викладацької діяльності, та відповідно на 
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засвоєння матеріалу у суб’єктів навчання. Тому в сучасній практиці 

актуальним є поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання. 

 

УДК: 378.147.227 

ПОГЛЯД СТУДЕНТА НА ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ 

Пелешенко С., Тіткова І., Черковська О.С. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, традиційне 

навчання, кейс. 

Проблемно-орієнтоване навчання є новою для нашої країни 

методикою в медичній освіті і, як на погляд студента, дуже відрізняється від 

традиційного. Зокрема, студенти самі керують процесом навчання, обирають 

собі питання для самостійного навчання, при цьому викладач не тільки не 

заважає, або не намагається підказати вірну відповідь чи вірний напрямок 

пошуку, але навпаки – стимулює дискусію та висловлення власних думок 

студентами. Зовсім інше відношення викладача до студентів проявляється 

також в тому, що студент не боїться висловити свою думку і бути неправим, 

це не відбивається на оцінках. Дуже доброзичлива атмосфера на занятті 

сприяє розкутості, прибирає страх і сором’язливість.  

Звичайно, для студента, що звик до традиційної форми навчання, дуже 

складно перестроїтись, треба значно більше приділяти уваги та часу 

самостійному навчанню, більш того, потрібно самому собі давати завдання 

додому. Кожному студенту треба готуватися до кожного заняття, не можна 

пропустити заняття, тому що на наступному не будеш розуміти про що йде 

мова і що потрібно робити з хворим.  

На нашу думку, завдяки розбору питань в рамках кейсу студент 

відчуває себе справжнім лікарем і розуміє, які знання йому будуть потрібні, 

щоб розібратися в захворюваннях конкретного пацієнта. Крім того, студент 

переживає зі своїм хворим всі етапи хвороби, а також соціальну адаптацію 

хворих з тяжкими захворюваннями. Також видається важливим, що на 

заняттях студенти не просто розбирають окремі симптоми, діагностику та 

лікування хворого, але й деякі етичні аспекти (наприклад, як сповістити 

родичів про загибель хворого, як хворому пояснити про небезпеку його 

хвороби). Кейси заставляють студентів думати, шукати оптимальні рішення 

для лікування хворого, привчають дослухатися до одногрупників, їх думок, 

інколи сперечатися з ними, аргументуючи свої думки. Роботу студентів на 

заняттях можна порівняти з роботою справжнього консиліуму майбутніх 

лікарів.  

Ще одним аспектом проблемно-орієнтованого навчання, який дуже 

подобається студентам, є практика в лікарнях, яка дозволяє, на відміну від 

однокурсників, які займаються за традиційною програмою, побачити 
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справжніх хворих за тематикою кейсу, що вивчається, вже на другому курсі 

навчання. Завдяки відвіданню раз на тиждень хворих за тематикою кейсу, 

студенти вчаться правильно спілкуватися з хворим, розуміють, які питання 

необхідно поставити, щоб дістати необхідну для постановки діагнозу 

інформацію, здобувають певні навички огляду хворого, вчаться визначати 

специфічні симптоми. Також на практиці студенти мають нагоду поставити 

запитання лікарям про особливості діагностики або лікування пацієнта. 

За результатами анкетування студентів, вони відзначали, що дуже 

незвично, коли спілкуючись зі студентами старших курсів, розумієш, що 

вони тільки вчать той матеріал, який студенти вже вчили на заняттях з 

проблемно-орієнтованого навчання. Кейси, які студенти вивчають, 

стосуються різних захворювань і різних дисциплін, іноді протягом кейсу 

розглядаються декілька конкуруючих захворювань, при цьому студенти 

намагаються поставити правильний діагноз. При цьому, звичайно, для 

кращого розуміння питань, що розглядаються, їм приходиться вивчати 

анатомію, фізіологію, біохімію й т.і., щоб розібратися в механізмах розвитку 

захворювання, виникнення окремих симптомів та синдромів, можливостей 

терапевтичного впливу на окремі патогенетичні ланки.  

 

УДК: 378.147 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

НАВЧАННЯ В ПРАКТИКУМ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ  

«ІТ У ФАРМАЦІЇ» 

Пєнкін Ю.М., Яценко Н.М. 

Національний фармацевтичний університет 

Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, інформаційні 

технології, дистанційне навчання 

Вступ. Мета дистанційного курсу «Інформаційні технології у 

фармації» – сформувати у студентів знання, вміння та навички, необхідні для 

ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій у 

фармацевтичній галузі за умови організації навчального процесу у 

дистанційній формі. Згідно з робочою програмою вивчення цієї навчальної 

дисципліни, кінцевими цілями є:  

 визначення можливості застосування інформаційних технологій та 

засобів комп'ютерної техніки у медицині та фармації;  

 пояснення принципів формалізації і алгоритмізації медико-

фармацевтичних задач, принципів моделювання в біології, медицині, фармації;  

 демонстрація навички роботи з ПК та пошуку медико-біологічної 

та фармацевтичної інформації ; 

 використання методів обробки медико-біологічної та 

фармацевтичної інформації;  
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 використання комп’ютерних технологій для розв’язування задач у 

фармації; 

 використання спеціального фахового програмного забезпечення, 

 використання сучасних цифрових комунікаційних технологій.  

Практична частина дистанційного курсу створена у традиційній формі 

проведення лабораторних занять у комп’ютерних класах. Для підвищення 

ефективності засвоєння студентами навчального матеріалу є доцільним 

використання принципів проблемно-орієнтованого навчання в організації 

проведення практичних робіт. 

Мета. Для підвищення якості знань студентів при вивченні навчальної 

дисципліни «ІТ у фармації» розробити методичні вказівки проведення 

практичного заняття, прийнятні для дистанційної форми. 

Основна частина. На кафедрі в рамках початкового етапу 

впровадження проблемно-орієнтованих технологій навчання було 

розроблено методичні вказівки до чотирьох практичних занять, одне з яких 

наводиться тут у якості прикладу. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

за темою: Аналіз даних в електронних таблицях 

Мета практичної роботи: Порівняння ефективності методів аналізу 

даних в електронних таблицях на прикладі задачі відбору даних, що 

задовольняють певним умовам.  

Студент повинен знати: вимоги до організації даних в електронних 

таблицях; види сортування (автосортування, сортування за декількома 

критеріями, сортування за користувацьким критерієм); види фільтрів 

(автофільтр, стандартний фільтр, розширений фільтр); зведені таблиці 

(створення, типи відображення даних, функції для поля даних, групування); 

вбудовані функції (логічні функції: IF, OR, AND, NOT; функції баз даних: 

DCOUNTA, DMAX, DMIN, DAVERAGE, DSUM, DGET; функції COUNTIF, 

COUNTIFS, SUMIF, SUMIFS) 

Постановка задачі. Визначити номенклатуру та кількість медичних 

препаратів, що відповідають певним умовам щодо фармацевтичної дії, 

форми випуску, виробника, а саме: знайти кількість найменувань 

анальгетиків у формі таблеток від виробника Біоген та показати відповідний 

витяг з досліджуваної таблиці. Дані для аналізу знаходяться у файлі 

Медпрепарати_укр.ods, який можна завантажити за цим посиланням [1]. 

Досліджувана таблиця знаходиться на аркуші Медпрепарати, має 7 полів 

(Найменування, Виробник, Форма випуску, Фармдія, Ціна, Кількість, 

Вартість) та 37 рядків з даними. 

Хід роботи 

1. Завантажити досліджувану таблицю за посиланням [1] на свій 

комп’ютер. 
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2. Відкрити завантажену таблицю у програмі Libre Office Calc.  

Розглянемо декілька способів розв’язування поставленої задачі. 

3. Спосіб 1. Використання функції DCOUNTA та розширеного 

фільтра. 

3.1. Створити таблицю критеріїв. 

3.2. Застосувати функцію DCOUNTA для обчислення кількості 

найменувань анальгетиків у формі таблеток від виробника Біоген. 

3.3. Застосувати розширений фільтр для відображення витягу, 

скориставшись вже створеною таблицею критеріїв. 

3.4. Результат щодо кількості найменувань та витяг з таблиці мають 

вигляд. 
 

 
 

4. Спосіб 2. Використання функції COUNTIFS та стандартного 

фільтра. 

4.1. Застосувати функцію COUNTIFS для обчислення кількості 

найменувань. 

4.2. Застосувати стандартний фільтр для витягу з таблиці. 

5. Спосіб 3. Використання зведених таблиць. 

5.1. Виділити досліджувану таблицю і виконати команду Дані / 

Зведена таблиця / Створити. 

5.2. У вікні Розмітка зведеної таблиці заповнити поля зведеної 

таблиці: Виробник – у поле рядків, Фармдія – у поле стовпчиків, Форма 

випуску – у поле сторінки, Найменування – у поле даних. 

5.3. Змінити у полі даних функцію Sum (Сума) на функцію Кількість. 

На новому аркуші з’являється зведена таблиця. 
 

 
 

5.4. У полі Форма випуску (комірка В1) із випадаючого списку форму 

випуску Таблетки. Кількість найменувань анальгетиків від Біогену у формі 

таблеток (4) показана у клітинці В6.  
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5.5. Витяг із досліджуваної таблиці на новому аркуші (Аркуш3) 

отримуємо подвійним кліком миші по комірці В6. 

6. Спосіб 4. Використання логічних функцій та автофільтра. 

6.1. Для обчислень використаємо комбінацію логічних функцій IF та 

AND. 

У рядках, що відповідають умовам, значення цієї функції є ІСТИНА. 

6.2. Підрахунок кількості препаратів виконаємо функцією COUNTIF.  

6.3. Для відображення витягу з досліджуваної таблиці скористаємося 

автофільтром Дані/Фільтр/Автофільтр, знявши маркер для значення 

ХИБНІСТЬ. 

7. Спосіб 5. Ручний спосіб пошуку з подальшим копіюванням та 

вставленням рядків, що відповідають критеріям пошуку. 

8. Самостійне завдання. Завантажте таблицю Студенти за посиланням 

[2]. Будь-яким із розглянутим способів знайдіть кількість першокурсників 

фармацевтичного факультету із України та США та наведіть витяг із 

досліджуваної таблиці для відповідних даних.  

Джерела інформації до практичної роботи 

[1]https://www.dropbox.com/s/hws64yqs3jopj4l/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%

D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D

0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80.ods?dl=0 – Таблиця Медпрепарати 

[2]https://www.dropbox.com/s/f30ken1j7yk4f1n/%D0%A1%D1%82%D1%83%

D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8.ods?dl=0 – Таблиця Студенти 

По завершенні практичного заняття викладач оцінює роботу за двома 

критеріями, а саме: правильність результату та вибір методу дослідження. 

Студент повинен пояснити, чому він вибрав той чи інший спосіб, які на його 

думку переваги і недоліки кожного з розглянутих методів. 

Висновки. Таким чином, розроблені методичні вказівки до 

проведення практичних занять з використанням принципів проблемно-

орієнтованого навчання направлені на вироблення у студентів творчого 

підходу до вибору методів аналізу даних та, як результат, сприяють 

підвищенню якості засвоєння знань. 

 

УДК 330.4 

УЧЕТ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ ПОЛУЧАЕМОГО РЕШЕНИЯ В 

ПОШАГОВОЙ РЕГРЕССИИ 

Попков О.В. 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт» 

Ключевые слова: мультиколлинеарность, регрессионный анализ, 

пошаговый алгоритм. 

Вступ. Мультиколлинеарность в регрессионном анализе – наличие 

линейной зависимости между независимыми переменными регрессионной 

https://www.dropbox.com/s/hws64yqs3jopj4l/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80.ods?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hws64yqs3jopj4l/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80.ods?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hws64yqs3jopj4l/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80.ods?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f30ken1j7yk4f1n/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8.ods?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f30ken1j7yk4f1n/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8.ods?dl=0
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модели. При этом различают полную коллинеарность, которая означает 

наличие функциональной линейной зависимости и частичную или просто 

мультиколлинеарность – наличие сильной корреляции между факторами. 

Полная коллинеарность приводит к неопределенности параметров в 

линейной регрессиионной модели независимо от методов оценки.  

Цель роботы. Проанализировать и найти один из способов 

нахождения и устранения мультиколлинеарности. 

Основная часть. Признаками мультиколлинеарности являются 

высокие стандартные ошибки оценок параметров модели, малые t-

статистики (то есть незначимость коэффициентов), неправильные знаки 

оценок, при том, что модель в целом признается статистически значимой 

(большое значение F-статистики). О мультиколлинеарности также может 

свидетельствовать сильное изменение оценок параметров от добавления 

(или удаления) выборочных данных (если соблюдены требования 

достаточной однородности выборки). 

Для обнаружения мультиколлинеарности факторов можно 

проанализировать непосредственно корреляционную матрицу факторов. Уже 

наличие больших по модулю (выше 0,7-0,8) значений коэффициентов 

парной корреляции свидетельствует о возможных проблемах с качеством 

получаемых оценок. 

Однако, анализ парных коэффициентов корреляции недостаточен. 

Необходимо проанализировать коэффициенты детерминации регрессий 

факторов на остальные факторы ( ). Рекомендуется рассчитывать 

показатель . Слишком высокие значения последнего 

означают наличие мультиколлинеарности. 

Одним из методом устранения мультиколлинеарности являеться 

Метод множественной корреляции (R-метод). 

В этой процедуре для включения переменных используется правило, 

основанное на величине F-включения, но правило удаления переменных 

существенно видоизменяется. Удаление переменной на данном шаге 

производится с помощью правила R2, т. е. если в результате удаления 

происходит увеличение (не обязательно значимое) множественного 

коэффициента корреляции R2. Рост множественного коэффициента 

корреляции возможен, следует, что R2 является функцией не только двух 

фиксированных величин, но также и двух изменяющихся величин (s2 – 

остаточный средний квадрат и р — число используемых переменных) . 

Следовательно, вполне возможно, что совместное изменение этих двух 

величин при удалении переменной приведет к увеличению значения R2. 

Итак, рассматриваемая процедура предполагает следующее: 1) удаление 

переменных на основе правила R2 и добавление переменных с помощью 

правила F-включения. 
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Вывод. Мультиколлинеарность является существенной проблемой 

при выборе признаков в регрессионных задачах в частности в процедуре 

шагового отбора. Одним из решений является метод множественной 

корреляции (R-метод), основанный на исключении переменных на основе 

правила R 2 увеличение коэффициента множественной корреляции, что 

говорит о повышении точности модели. 

 

УДК 616-036.8:519.246 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И МАЛЫХ ГРУПП В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ 

Попов С.В., Бокова С.И. 

Сумский государственный университет 

Ключевые слова: биостатистика, 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 необходимость создания и 

постоянного обновления кейсов, относительно локальных – необходимость 

работы в малых группах, 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 фактически проведение 

научной работы с внедрением новых методов диагностики/лечения, финалом 

которой является оценка их эффективности. Это подразумевает достаточный 

уровень знаний раздела биостатистики.  

Целью исследования была оценка эффективности усвоения методики 

оценки эффективности использования новых методов лечения врачами-

интернами в малых группах. В работе было задействовано 6 групп врачей – 

интернов, по 6-7 человек в каждой из них. Они были разделены на 2 

подгруппы. В первой, в ходе семинарского занятия, рассматривались способы 

проверки гипотезы наличия/отсутствия различий показателя систолического 
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артериального давления среди пациентов двух групп, получавших различные 

антигипертензивные препараты. Был показан пример расчета наличия и 

достоверности различий. Во второй группе, после обзорной части, выбор 

методики и выполнение расчетов отдавалось группе. Последнее заключалось в 

определении среднего, среднеквадратичного отклонения, проверки 

нормальности распределения, выбора параметрического/непараметрического 

критерия достоверности. Расчет был автоматизирован и выполнялся на 

компьютере. В ходе следующего занятия врачам-интернам обеих групп 

давалось индивидуальное задание, подобное изучаемому ранее. Оценивалась 

способность правильного выбора методик подсчета по достоверности на 

основе предварительного анализа. Результат был прогнозируемо выше в 

группе с более высоким уровнем самостоятельной работы. В то же время, и в 

ней не было достигнуто максимально результата. Неполный положительный 

результат объяснялся относительной редкостью использования подобных 

расчетов в практике до- и последипломного образования, причем врачей - 

интернов различных учреждений выпуска.  

Таким образом, проблемно-ориентированное обучение в малых 

группах является важным фактором повышения уровня знаний и умений в 

биостатистике. В то же время, необходимо увеличить объем базового 

обучения в данном разделе медицинских знаний.  

 

УДК 378.147.091.33:004.4:[57/58+61] 

РОЛЬ КОМП`ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ СИМУЛЯТОРІВ У 

ВИКЛАДАННІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Приболовець Т.В., Полясний В.А., Мельнічук Б.Г. 

Одеський національний медичний університет 

Ключові слова: використання симуляторів, опитувальник, 

віртуальний пацієнт, коректний алгоритм, насосна функція, біоелектрогенез. 

Метою дослідження було визначення відносного внеску 

фундаментальних знань у формуванні клінічного мислення студентів-

медиків на моделі засвоєння знань з використанням симуляторів, які 

застосовуються для відпрацювання практичних навичок. При цьому 

використовували стимулятори, які здатні відтворювати основні прояви 

патологічних станів при ураженнях серцево-судинної системи. При оцінці 

ефективності навчання використовували опитувальник та проводили 

співставлення з групою студентів, навчання яких проводили за традиційним 

методом. 

Отримані результати засвідчили, що використання можливостей 

віртуального пацієнта за темою захворювань та критичних станів серцево-

судинної системи дозволяє 75,0% студентів самостійно будувати коректний 

алгоритм діагностики та визначатися з основними лікувальними заходами. 

Причому в групі порівняння подібний результат був отриманий у 27,5% 
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студентів (P<0,05). Також встановлено, що переважна більшість студентів 

(більше 80,0%), які використовували симулятори, вказує на доцільність 

вивчення теми порушень діяльності серця і судинної системи в контексті 

поглибленого вивчення біофізичних основ насосної функції серцевого м’яза, 

походження та характеристик механічних хвиль-тонів та шумів серця, а 

також біоелектрогенезу серцевого м’яза. 57,0% студентів засвідчили 

доцільність знань з біофізики за темою гідро- та гемодинаміки, а також 

72,0% - вивчення основ медичної інформатики за темою «аналіз 

біосигналів». У групі порівняні відповідні показники склали 18,5% та 22,0%. 

Таким чином, отримані результати свідчать про високу ефективність 

засвоєння клінічних знань при використанні симуляторних систем, а також 

вказують на необхідність залучення базових знань з курсу біофізики та 

медичної інформатики для більш ефективного використання стимуляторів. 

В ході діагностичної процедури лікар бачить свою ціль у тому, щоб 

помістити спостерігаємі симптоми, в класифікаційну ієрархію, локалізувати 

пред’явлені пацієнтом проявлення у діапазоні відомих патологічних 

феноменів. Завдання симуляторів, таким чином, найбільш повно й 

достовірно відтворити ті особливості поведінки, які, у його суб’єктивному 

баченні, знаходяться у середині аномального спектру. Роль спеціальної 

підготовки у виробленні симулятивної стратегії повинна представляти 

підвищений інтерес для сучасного викладання, оскільки це взаємне 

сприйняття й розуміння клінічних стратегій лікаря й віртуального пацієнта, 

встановлює для кожного із них замкнутий простір поведінкових прийомів. 

Основна задача полягає у виробленні прийомів поведінки, формуванні 

інтегрального алгоритму з багатьма варіантами наслідків такої роботи. Ці 

засоби базуються на цілком близьких синдромальних комплексах, які 

формують по різному клінічне мислення.  

Симулятори визначають можливість посилення патологічних явищ з 

метою їх якісного засвоювання. Це дає об’єктивність в показниках діагностики, 

проте варто визначити, що на даному етапі симулятори розглядаються тільки в 

інструментальній площині: те, що не можна вимірити, apriori визначають не 

доказовим. Цей факт інтуїтивно усвідомлюється як ознака ненауковості і 

процедурної неповноти. Отже, створювання комп’ютерних програм з 

подальшою можливістю аналізу результатів рішення ситуаційних завдань і 

подальшим проведенням рейтингових помилок в професійній підготовці з 

дотримуванням законодавчих основ охорони здоров’я України, приводить нас 

до принципово нових апаратно-методичних підходів при підготовці спеціаліста. 

 

УДК 378.147.091.3[616.5+616.97] 

МОДЕЛЬ ВІРТУАЛЬНОГО ПАЦІЄНТА В КОНТЕКСТІ 

МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ 

Прокопченко О.Є. 
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Ключові слова: модель віртуального пацієнта, дидактична модель, 

дискримінантний аналіз. 

На початковому рівні впровадження технології віртуального пацієнта 

в навчальний процес доцільним є використання спрощеної моделі у вигляді 

електронної таблиці, що містить реальні клінічні дані обстеження і виконує 

роль навчальної бази даних. Таблиця-модель безпосередньо спирається на 

окремі статистичні методи опрацювання даних. Кожен рядок таблиці 

відповідає результатам обстеження (інтерв'ювання) окремого пацієнта. 

Процедура отримання даних в ході первинного медичного обстеження в 

публікації не розглядається. Рядок містить значення-індекси або код. Кожен 

індекс (код) відповідає певному симптому. Так, код приймає значення 0 або 

1, 2, 3. Наприклад, частота пульсу характеризується значеннями: 1 – 

відповідає нормі; 2 – незначно відрізняється від норми та 3 – відповідає 

значно підвищеному пульсу. Поняття „норма”, „підвищенний” і „значно 

підвищенний” при цьому мають відносний характер і відповідні границі, в 

межах яких відбуваються зміни. Іншим показником в моделі віртуального 

пацієнта може бути тривалість болю, запаморочення і таке інше. За 

аналогією, код тривалості болю 1 означає тривалість болю більше ніж дві 

доби, наприклад; код 2 – тривалість від однієї доби до двох; 3 – від однієї 

години до 24. Виходячи із прозорості визначення коду щодо симптомів, ми 

формуємо загальну таблицю-модель. Кількість рядків таблиці N дорівнює 

кількості пацієнтів; кількість стовпчиків K визначає кількість симптомів. 

Обравши будь-який рядок таблиці, студент має можливість дізнатися про 

висновок відносно діагнозу для окремого пацієнта або спробувати визначити 

діагноз. Наступним кроком застосування запропонованої спрощенної моделі 

є використання методів статистичної обробки даних. В якості допоміжного 

статистичного інструменту опрацювання даних пропонується 

використовувати дискримінантний аналіз. Саме цей вид статистичної 

обробки дозволяє підвищити якість встановлення діагнозу. 

Дискримінантний аналіз спирається на дискримінантні функції, які містять 

інформацію про загальну дисперсію значень симптомів за критерієм. 

Дискримінантний аналіз опрацьовує значення в кожній із представлених в 

таблиці груп пацієнтів і здатен оцінити якість діагностики у відокремлених 

групах. Мова при цьому може йти про багатомірну діагностичну задачу – 

лише сукупність взаємопов’язаних ознак симптомів здатна віддзеркалити 

розподіл об’єктів (пацієнтів) на класи відповідно до обраного критерію. 

Представлена елементарна модель віртуального пацієнта виконує 

дидактичну функцію і може бути застосована на етапі вивчення основ 

математичної (медичної) статистики в якості поза аудиторного завдання. 

 

УДК 004:007:51-7 



132 

ПОСТРОЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ НА ОСНОВЕ 

ПАРАДИГМЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБОБЩЕНИЙ 

Прокопчук Ю.А. 

Днепропетровский областной центр кардиологии и кардиохирургии 

Ключевые слова: когнитивные тренажеры, «виртуальный пациент», 

парадигма предельных обобщений. 

Введение. Парадигма предельных обобщений (ППО) – это 

методология системной реконструкции набросков когнитивной сферы на 

основе синергетической концепции критичности и ее применение для 

создания интеллектуальных приложений, включая когнитивные 

медицинские тренажеры. ППО детализирует парадигму сложности. В рамках 

приложений реализуются модели образного мышления, которые 

демонстрируют [1, 2]: 

– самодвижение, возникновение, когерентность, процесс 

неосознанного (имплицитного) выделения внутренних инвариантных кодов 

и формирования критичных (предельных) структур знаний; эволюционное 

интеллектуальное усложнение; аутопойезис эпистемических объектов; 

– взаимодействие «сознательного», «бессознательного» и 

«осознанного»; эмоциональное кодирование и «переживание» (проигрывание 

реальных и вымышленных ситуаций во «внутреннем плане»); 

– воплощение когнитивных структур в функциональных системах; 

моторную категоризацию и формирование «собственного поведения». 

Основная часть. Считается [2], что, несмотря на существенное 

влияние природных ограничений мыслительных возможностей человека, 

одна из ключевых способностей человека, позволившая опередить 

остальные виды, – удивительная способность быстро выявлять параметры 

порядка в разных ситуациях, следить за ними, а также быстро менять 

поведенческие стратегии в зависимости от них. Ключевая задача 

образования – научить студента выявлять параметры порядка в развитии 

сложных ситуаций (например, клинических ситуаций).  

Показано [2], что когнитивные параметры порядка, они же 

инварианты, «собственные значения» (EigenValue), являются результатом 

действия механизмов порождения сверхизбыточности и сверхразнообразия, 

когнитивной самоорганизованной критичности (предельных обобщений). 

Некоторые совокупности «собственных значений» в процессе накопления 

опыта и конкуренции приводят к возникновению более сложных 

ментальных инвариантов – «собственных форм» (EigenForm) или 

предельных моделей знаний. Воплощение «собственных форм» приводит к 

возникновению функциональных систем или моторных инвариантов 

«собственное поведение» (EigenBehavior). Дальнейшая моторная 

категоризация в рамках функциональных систем приводит к возникновению 

критических путей – подмножеств системопаттернов, которые реализуются 



133 

в типовых ситуациях. Сюда следует добавить эволюционные метапереходы 

интеграции и усложнения знаний. На каждом уровне сложности протекают 

свои процессы самоорганизованной критичности, но схема их одинакова для 

всех уровней. Число уровней интеллектуального усложнения не ограничено. 

Базисы собственных форм в рамках фиксированных задач различения 

(диагностики, прогнозирования, управления) позволяют генерировать 

произвольные виртуальные клинические ситуации [2]. Компонентами 

технологии являются госпитальная система (банк прецедентов), банк тестов, 

«коннектом» когнитивной системы, многоцелевой банк знаний, диалоговая 

подсистема. 
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Проблема підготовки якісних медичних кадрів завжди була 

нагальною, але в останній час, у світлі реформування медичної галузі, 

вимоги до якості підготовки лікарів значно зросли. Це вимагає пошуку 

нових засобів подання освітньої інформації, які б забезпечили її якісне 

засвоєння. Основною формою подання навчального матеріалу залишається 

лекція, але вона вже не виглядає академічною. Так, на кафедрі фтизіатрії і 

пульмонології ДЗ «ЗМАПО МОЗУ» використовується презентаційна форма 

подачі, демонструються навчальні фільми. Застосування технічних засобів 

підвищує рівень засвоєння інформації, полегшує сприйняття складних 

питань.  

В програмах та директивних документах МОЗ і МОН України значне 

місце визначено для практичних, семінарських занять та самопідготовки 

інтернів. Саме у період навчання в інтернатурі майбутній спеціаліст має 

змогу безпосередньо приймати участь у вирішенні питань, максимально 

наближених до практичної діяльності. Лікарі-інтерни ведуть хворих під 

наглядом керівника, приймають участь у клінічних обходах, консиліумах, 

медичних та патологоанатомічних конференціях. Практичні заняття 
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спрямовані також на засвоєння інтернами практичних навичок, які 

знадобляться їм у подальшій професійній діяльності. 

На семінарських заняттях обговорюються деякі питання, які нечасто 

зустрічаються у практичній діяльності, але також потребують ґрунтовних 

знань. Інтерни готують реферати та невелику доповідь з окремих медичних 

питань, рідких захворювань та ін., після чого триває обговорення в групі. 

Такий підхід стимулює більш глибоке вивчення інтернами окремих питань 

фтизіатрії і пульмонології, самостійне клінічне мислення та сприяє 

активізації навчального процесу. 

Проте, невелика кількість часу при збільшенні об’ємів інформації, яку 

необхідно засвоїти майбутнім лікарям-фтизіатрам та пульмонологам в 

сучасних умовах вимагає модернізації та підвищення якості процесу 

навчання. Це може бути досягнуто за рахунок активної комп’ютерізації 

педагогічного процесу, введення елементів дистанційного навчання і 

телемедицини та більш широкого застосування методик інтерактивного 

навчання та компонентів тренінгу, таких як самостійна робота, «мозковий 

штурм», групи «короткого обговорення», рольова гра, ігри та імітації, ігрова 

ситуація (ділова гра), ведення навчального журналу (з елементами 

самоаналізу та самонавчання). Окрім класичного заліку, активно 

використовується метод зворотнього зв’язку у вигляді анкетування для 

отримання інформації викладачами про засвоєння інтернами того чи іншого 

розділу. 
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Соответствие качества подготовки выпускника требованиям 

отраслевых стандартов высшего образования определяется его 

компетенциями, которые он должен продемонстрировать в 

профессиональной среде. Задача высшей школы состоит в том, чтобы 

подготовить выпускника к профессиональной деятельности так, чтобы 

работодателю не пришлось его переучивать. 

Важную роль в подготовке компетентных специалистов фармации 

играет последипломное образование, а его результативность зависит от 

умения преподавателей, арсенала их педагогических технологий по 

решению профессиональных проблем. Поэтому деятельность преподавателя 

отражает качественное освоение образовательной программы, через 
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деятельность преподавателя и определяется уровень компетенций будущего 

специалиста. 

Важность данного вопроса вытекает из задач реформирования 

высшего образования, изменений образовательного процесса с учетом 

уровней подготовки. Если до сих пор магистры фармации получали 

образование параллельно с обучением в интернатуре, то согласно новой 

законодательной базе в интернатуру будут зачисляться магистры.  

В образовательном процессе применяются различные методы в рамках 

субъект-субъектного взаимодействия, отличные от традиционных форм 

обучения. Одним из них является проблемно-ориентированное обучение как 

системный подход к организации учебного процесса в рамках всего ВУЗа. 

Самым главным условием перехода к такой форме обучения является 

переосмысление деятельности преподавателя через организацию личностно-

образовательной среды. Для ее создания необходимо, прежде всего, создание 

атмосферы обучения. Каждый обучающийся должен быть вовлечен в 

образовательный процесс, быть активным его участником. Умение разделять 

процесс формулировки проблемы: формулирует преподаватель – 

компетенции преподавателя; формулирует обучающийся – ему отдается 

роль самостоятельного участника учебного процесса. При этом необходимо 

применение междисциплинарных связей, и роль преподавателя в том, чтобы 

помочь сориентироваться и увидеть логические связи между дисциплинами 

и науками провизору-интерну или другому участнику образовательного 

процесса. Отсюда вытекает еще один принцип – умение системно мыслить. 

Проблемно-ориентированное обучение будет эффективным только тогда, 

когда обучающемуся будет дан шанс самостоятельности с обязательной 

ответственностью за принятые решения.  
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В умовах демографічної кризи головними показниками якості 

лікувально-профілактичної роботи сімейних лікарів є показники малюкової 

смертності та захворюваності. Введення в учбовий план післядипломної 

підготовки сімейних лікарів годин по вивченню розділу «Педіатрія» має 

велике значення. Аналіз базисного контролю знань показує низький рівень 

як теоретичної, так і практичної додипломної підготовки лікарів з педіатрії 

для роботи на первинному етапі медичної допомоги. 
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На нашому курсі амбулаторної педіатрії застосовуються як традиційні 

форми роботи (лекційні, семінарські, практичні заняття, самостійна робота), 

так і сучасні дистанційні технології в навчальному процесі. Метою занять є 

акцент на клінічну роботу: можливість самостійної курації хворих, 

обговорення проблемно-орієнтованих клінічних ситуацій, рольові ділові 

ігри, розв’язання ситуаційних задач. 

Варіантом оптимізації існуючої організації післядипломної освіти 

сімейних лікарів є інтеграція очних та дистанційних форм навчання. Очна та 

дистанційна форма не є відокремленими, а працюють спільно, доповнюючи 

одна одну. Інтерактивне спілкування дозволяє дискусію, є можливість 

впроваджувати технології, що рекомендовані, в практику лікаря вже в день 

спілкування та обговорювати результати. 

Сучасні комп’ютерні технології дозволяють підвищити якість 

навчання, але тільки в комплексі із застосуванням друкованих носіїв 

інформації в сполученні з педагогічною майстерністю та кваліфікацією 

викладача. 
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Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, медична 

інформатика, міжпредметна проблема. 

Вступ. Медична інформатика як навчальна дисципліна є дуже 

молодою у порівнянні з іншими медичними дисциплінами. І хоча вона має 

давнє коріння у підходах до систематичної обробки даних, інформації і 

знань в медицині та охороні здоров'я, її розвиток чітко корелює з винаходом 

упродовж декількох десятиліть та швидким поширенням цифрової 

комп’ютерної техніки, а також розвитком інформаційних та комунікаційних 

інструментів, заснованих на цій техніці. Завдяки запровадженню 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), медицина і система охорони 

здоров'я упродовж останніх десятиліть зазнали суттєвих змін, які, без 

сумніву, покращили якість надання медичних послуг. Нині ми навряд чи 

зможемо уявити діагностичні процедури без, наприклад, діагностичних 

інструментів візуалізації, таких як комп’ютерна томографія, або 

терапевтичні процедури без програмного забезпечення, яке перевіряє 

взаємодію ліків, або доступ до медичних знань без доступу до баз знань 

високоякісних наукових публікацій тощо. 

Медична інформатика є основною навчальною дисципліною у 

програмі підготовки студентів медичних і стоматологічних факультетів 

вищих навчальних закладів. Оскільки сучасний етап надання освітніх послуг 
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характеризується переходом від традиційного до проблемно-орієнтованого 

навчання (Problem Based Learning), цей підхід був використаний нами у 

розробці методики проведення практичних занять з медичної інформатики. 

Мета дослідження. Показати важливість застосування принципів 

проблемно-орієнтованого навчання у вищій школі, зокрема при вивченні 

медичної інформатики. 

Основна частина. Програма з медичної інформатики для студентів 2 

курсу медичного та стоматологічного факультетів складена у відповідності з 

освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-

професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими 

наказом МОН України від 16.04.2003 р. №239, і структурована на модулі 

ECTS, до складу яких входять змістові модулі.  

Курс медичної інформатики поділено на два модулі, кожен з яких 

складається з двох змістових модулів. Видами навчальних занять згідно з 

навчальним планом є лекції, практичні заняття і самостійна (індивідуальна) 

робота студентів. Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання 

відповідних розділів медичної інформатики. Практичні заняття за 

методикою їх організації - практично-орієнтовані. Вони передбачають: 

опанування методами комп’ютерної обробки медико-біологічної інформації; 

складання алгоритмів вирішення медико-біологічних задач; застосування 

новітніх інформаційних технологій для отримання, обробки і візуалізації 

медико-біологічних даних; демонстрування навичок роботи з медико-

біологічними даними та медико-біологічною інформацією. 

Кожне практичне заняття структуроване і передбачає розбір 

теоретичного матеріалу, індивідуальне поточне опитування, виконання 

студентами практичної роботи та тестовий контроль. За підсумком усіх цих 

видів діяльності виставляється підсумкова оцінка за тему. Тестовий 

контроль здійснюється з використанням вільного програмного забезпечення 

eWorking платформи Claroline, яка містить базу тестів з кожної теми. Кожен 

студент індивідуально отримує 10 запитань, які програма вибирає з 

використанням таблиці випадкових чисел. Правильна відповідь на тестове 

запитання забезпечує студенту 1 бал. Отримавши сумарно 19-20 балів, які 

включають 5 балів за поточне опитування, 5 балів за виконання практичної 

роботи та 9-10 балів за тести, студент отримує 5 балів за поточну діяльність 

на занятті, 4 бали студент може отримати за сумарні 15-18 балів, причому 

вага тестового контролю повинна складати не менше 7 балів, 3 бали за тему 

студенти отримують, набравши сумарно 11-14 балів (вага тестового 

контролю - не менше 5 балів). 

На відміну від традиційного підходу організації практичного заняття, 

коли викладач застосовує пояснювально-ілюстративний принцип (надає 

вичерпні знання з окресленої тематики, пояснює незрозумілі положення, 

ілюструє їх прикладами, перевіряє рівень засвоєння нових знань), при 
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проблемно-орієнтованому підході навчальний процес організований за 

наступною схемою: викладач ставить перед студентами проблему, 

підкріплює її розуміння конкретними фактами, прикладами можливих 

рішень, обговорює зі студентами ідеї щодо вирішення проблеми і після 

самостійного виконання ними поставленого завдання підводить підсумок.  

Розглянемо для прикладу методичну розробку практичного заняття 

«Кодування та класифікація», яке входить у другий змістовий модуль 

«Медичні дані. Методологія обробки та аналізу інформації» першого модуля 

«Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та 

аналіз медико-біологічних даних». 

На початку заняття викладач обговорює зі студентами передумови та 

актуальність застосування класифікацій у медицині, теоретичні підходи у 

розробці класифікацій, відповідні їм системи кодування. Особлива увага 

звертається на особливості сучасних медичних класифікацій, серед яких 

класифікації, запроваджені Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

(ВООЗ) та іншими професійними медичними організаціями. Окремо 

розглядаються класифікації, обов’язкові для використання в системі охорони 

здоров’я України. 

Опісля перед студентами ставиться міжпредметна проблема, яка 

полягає у самостійному виборі студентами тематики для розробки власних 

класифікацій, використовуючи знання, отримані при вивченні інших 

навчальних дисциплін. Зважаючи на те, що медичну інформатику студенти 

вивчають на другому курсі, вони ще не знайомі з контентом клінічних 

дисциплін. Тому для розробки ієрархічних класифікацій доцільно 

систематизувати інформацію, отриману при вивченні дисциплін 

природничо-наукової підготовки, таких як «Нормальна анатомія», 

«Гістологія людини», «Мікробіологія» тощо. 

Для розробки класифікації з фасетною системою організації студентам 

пропонуються наступні теми: медичне обладнання, медичний одяг, лікарські 

препарати. Інформацію для наповнення фасетів студенти знаходять з 

допомогою пошукової системи Google у мережі Інтернет.  

Відповідно до кожного типу класифікації студенти обирають систему 

та способи кодування. Запис розроблених класифікацій та їх кодів студенти 

виконують кожен індивідуально з використанням засобів малювання та 

створення таблиць у середовищі текстового процесора Writer - 

безкоштовного прикладного пакету OpenOffice.org. Таким чином, 

поставлена перед студентами проблема за способом розв’язання є як 

індивідуальною, так і груповою. Індивідуальний підхід кожен студент 

реалізує самостійним вибором інформації для наповнення класифікацій, в 

той час як груповий полягає в спільному обговоренні проблеми та 

визначенні підходів. У проведенні практичного заняття використано 
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принципи усвідомленості, самостійності у пізнанні, активності та оцінки 

засвоєння діяльності.  

Висновок. Застосування принципів проблемно-орієнтованого 

навчання сприяє розвитку свідомого, мотиваційного підходу до навчання, 

формує навики самоорганізації, самонавчання, а також забезпечує 

міжпредметну інтеграцію, стимулюючи студентів активно застосовувати 

знання, набуті при вивченні дисциплін природничо-наукової підготовки. 

 

УДК 378.147.016:004.85:004.94 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СРЕДА OpenLabyrinth ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА БАЗЕ 

ВИРТУАЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Рыжов А.А. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: проблемно-ориентированноне обучение, 

компьютерные системы обучения, компьютерные модели. 

Проблемно-ориентированное обучение - инновационная 

педагогическая технология, которая активно используется в медицинском 

образовании в ряде ведущих университетов Европы и Америки. На 

сегодняшний день существует два варианта реализации технологии: на базе 

кейсов, реализованных в бумажном виде и в виде систем е-обучения. В 

проекте № 530519-Tempus-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR кейсы представлены 

в виде виртуальных пациентов (ВП).  

Цель исследования: концептуальное описание возможностей 

инструментальной системы OpenLabyrinth для создания виртуальных 

пациентов. 

Инструментальная система (ИС) OpenLabyrinth представляет собой 

online-систему для создания интерактивных web-приложений, позволяющую 

преподавателю-дизайнеру курсов (непрофессионалу в области ИТ) создавать 

виртуальных пациентов, многоуровневые системы контроля знаний, модели 

разветвлённых процессов в различных предметных областях.  

Создание ВП и других учебных моделей осуществляется на базе 

сетевого ориентированного графа, отражающего сценарий работы врача с 

пациентом.  Структура сценария создается дизайнером в режиме визуального 

проектирования WYSIWYG. Каждый узел графа может быть нагружен 

различной учебной информацией, представленной в различных форматах: 

текстовом, графическом, мультимедийном. Для обучаемого узел графа 

визуализируется страничкой в Интернет браузера, в которой отражено текущее 

состояние моделируемого объекта (в нашем случае виртуального пациента). 

Переход на следующий узел осуществляется через триггер, который 

анализирует условие перехода. В линейных моделях существует только один 

переход, в разветвленных n-переходов. Триггер позволяет моделировать 
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принятие решений студентом на основе информации, предоставляемой 

системой. Информация для решения и варианты перехода также размещаются 

на каждой странице узла модели. При создании виртуального пациента на базе 

нелинейной, разветвленной модели, автор моделирует не только правильную 

стратегию действий врача при обследовании и диагностике заболевания 

(состояния пациента), но и ложные решения. После выбора ложного решения, 

система осуществляет переход на модель состояния системы (организма 

пациента), которая отражает последовательность событий (патологического 

процесса), приводящих к нарушению работы отдельных подсистем 

(самочувствия пациента, вплоть до летального исхода). 

Наличие web-интерфейса разработчика позволяет организовать 

коллективную работу группы дизайнеров ВП, с последующим их 

размещением в репозитарии на сервере OpenLabyrinth.  

ИС OpenLabyrinth предоставляет средства для организации учебного 

процесса с группой студентов. После регистрации в системе, администратор 

предоставляет права доступа студенту к определенным курсам. Преподаватель, 

работающий в ИС, имеет возможность использовать инструменты для 

мониторинга самостоятельной работы студента, а также графические средства 

для визуализации результатов анализа учебной активности. 

Вывод. Инструментальная система OpenLabyrinth позволяет создавать 

симуляционные модели виртуальных пациентов и модели процессов других 

предметных областей. Такой подход позволяет организовать проблемно-

ориентированное обучение. Наличие web-интерфейса обеспечивает 

возможности для мобильности преподавателей и студентов, а также 

реализации такого вида обучения как самостоятельная работа студента и 

виртуального класса как самостоятельной формы обучения. 
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Внедрение проблемно-ориентированного обучения в ВУЗе влечёт за 

собой ряд технологических проблем, касающихся обеспечения студентов 

учебно-методическими материалами, необходимыми для изучения кейсов. В 

общем смысле, существующие системы управления контентом (СУК), 

которые призваны решать данные проблемы, являются либо слишком 

громоздкими, либо требуют профессиональных умений и навыков в области 

библиографии (ИРБИС, Moodle, Melina и пр.), которыми не обладают 
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преподаватели, вовлечённые в педагогический процесс обучения на основе 

кейсов. При этом технологические решения на основе облачных технологий 

позволяют создавать и разворачивать в облаке гибкие приложения для 

информационной поддержки процесса обучения. 

Цель работы. Разработка электронной библиотеки для 

информационной поддержки процесса проблемно-ориентированного 

обучения на базе облачной среды MS SharePoint 365. 

Для разработки электронной библиотеки была выбрана платформа MS 

SharePoint 365. Данная платформа предоставляется бесплатно для 

академических целей и позволяет создавать базу данных (БД) учебно-

методических материалов, создавать пользовательский интерфейс на основе 

Web-технологий и использовать гибкую систему доступа к контенту. Нами 

была разработана концептуальная модель БД, выделены группы 

пользователей (администраторы, преподаватели и студенты) и разработаны 

соответствующие представления (Views – наборы веб элементов 

управления) с разрешениями. При этом преподаватели имеют возможность 

поиска и загрузки материалов, тогда как студенты имеют разрешения только 

на скачивание контента по запросу. Для более эффективного поиска главная 

страница библиотеки содержит набор фильтров по номеру кейса, имени 

пациента, году издания, названию и типу учебных материалов (презентация, 

учебник, графический файл, видео- или аудио- фрагменты). Соответственно 

при загрузке материалов преподаватели указывают необходимую 

метаинформацию о файле. По одному кейсу в библиотеке может быть 

представлено неограниченное количество учебных ресурсов, однако 

академическая лицензия имеет ограничение до 100 Гб на хранилище данных. 

В настоящее время данная библиотека функционирует и оказывает 

информационную поддержку для студентов участвующих в проекте 

ТЕМПУС в Запорожском государственном медицинском университете. 

Выводы. На базе облачной среды MS SharePoint 365 была разработана 

электронная библиотека, разработана концептуальная модель и 

пользовательский интерфейс для представлений Администратора, 

Преподавателя и Студента. Особенностью разработанной системы является 

ориентация на простого преподавателя, не обладающего специальными 

знаниями в области библиографии, интуитивно понятный пользовательский 

интерфейс и возможность поиска ресурсов по определённому номеру кейса, 

а также гибкая настройка групп пользователей на доступ к специфической 

информации, реализуемой на основе шаблонов прав доступа в облачной 

среде SharePoint.  

 

УДК: 378.147.091.3.016:378.4:616   
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОБЛЕМНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КЛИНИЧЕСКИХ 

КАФЕДРАХ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Саржевский С.Н., Саржевская Л.Э. 

Запорожский государственный медицинский университет. 

Ключевые слова: метод кейсов, студенты, клинические дисциплины. 

Подготовка врача в настоящее время ориентируется не только на 

получение знаний, но и формирование практических навыков, что требует 

смены парадигмы мышления, умения перерабатывать все возрастающие 

массивы информации. Общество предъявляет требования к качествам 

личности врача с обязательной способностью адекватно вести себя в 

различных ситуациях профессиональной деятельности, уметь решать 

коммуникативные задачи, как на родном, так и на иностранном языке. 

Совершенствование учебного процесса стимулирует поиск новых подходов, 

одним из которых является неигровой имитационный активный метод 

обучения, рассматривающийся как инструмент применения теоретических 

знаний к решению практических задач (case-study). Основная функция кейс-

метода учить студентов решать сложные неструктурированные проблемы, 

которые невозможно определить аналитическим способом. 

Цель исследования – определить возможности внедрения кейс-метода 

на клинических кафедрах на основании опыта по применению программы 

«Темпус». 

В медицинском образовании данный метод не является абсолютно 

новым, так издавна применялись в клинической практике ситуационные 

задачи различного уровня сложности. Поэтому метод кейсов является не 

столько особым видом учебного материала, сколько новым способом 

использования этого материала в процессе обучения. При его включении 

студент понимает, что возможны различные решения проблемы, это 

особенно значимо в клиническом мышлении. Задача педагога в этой 

ситуации помочь будущему врачу рассуждать, спорить без авторитарного 

навязывания своего впечатления. Задача же студента изначально принять, 

что ответственность выводов лежит на нём, а преподаватель только покажет 

негативные последствия необдуманных решений.  Для построения логичной 

модели, необходимой при принятии обоснованного заключения, допустимо 

дополнение кейса непротиворечивыми вводной информации данными, 

которые могли иметь место в действительности. Это может быть на уровне 

адаптации кейса, в процессе подачи лекционного материала, обсуждения на 

практическом занятии. Таким образом, студент не только фиксирует 

рассматриваемый случай, но и вникает в него до такой степени, что может 

прогнозировать то, что возможно пропущено в его изложении. 
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Данный интерактивный метод обучения фактически формирует 

позитивное отношение со стороны студентов, которые видят возможность 

проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении 

теоретических положений и овладении практическими навыками. Особую 

роль решение конкретных задач приобретает на фоне всё более 

ограничивающихся возможностей демонстрации пациентов (с этических, 

деонтологических и юридических аспектов) в лекционном и практическом 

курсах обучения. Не менее важно и то, что анализ ситуаций воздействует на 

профессионализацию студентов, формирует интерес и позитивную 

мотивацию к учебе. Очередным преимуществом предметно-

ориентированного обучения является возможность повторения на 

клинических кафедрах базовых фундаментальных знаний и сочетание 

различных смежных дисциплин. Это закрепляет у студента умение осваивать 

большое количество материала в сжатые сроки и пользоваться знаниями 

полученными ранее. Краткое повторение отдельных блоков предыдущих 

курсов позволяет обосновывать хирургическую тактику, патогенетические 

подходы в лечении. Перспективным является групповой аспект работы над 

кейсом в связи с достижением дополнительных образовательных целей. 

Работа в группах позволяет максимально активизировать каждого студента в 

анализе случая и принятии решения, понимании своих сильных и слабых 

сторон, возможности оценки достоинства разнообразия мнений, снижению 

субъективности восприятия. 

Среди сложностей кейс-метода следует отметить необходимость его 

достаточно длительной подготовки (варианты языковой и профессиональной 

адаптации, проведение дополнительного лекционного и практического 

сопровождения). Наиболее эффективно, по-видимому, самостоятельное 

формирование заданий коллективом кафедры, где проводится обучение. 

Встречается и поверхностное отношение преподавателей к методологической 

основе проблемно-ориентированного подхода.  

Таким образом, кейс-метод может стать реальным способом 

соединения учебного, образовательного и исследовательского содержания в 

обучении студента на клинических кафедрах. Он является эффективным 

средством организации обучения и легко может сочетаться с другими 

педагогическими подходами. 

 

УДК: 61:004.45 
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Ключові слова: інформаційні технології, фармацевтична освіта, 

інформаційна інфраструктура, медичний ВНЗ. 

Вступ. У галузі вищої медичної (фармацевтичної) освіти України 

процес формування інформаційної інфраструктури в останні роки набув 

великого значення у зв'язку з активним впровадженням різних 

інформаційних технологій в освітнє середовище. Однією з задач медичної 

освіти є забезпечення підготовки фахівців, здатних ефективно 

використовувати можливості сучасних медичних інформаційних систем, 

брати участь у їх розробці та супроводженні. 

Основна частина. Сучасні тенденції побудови інформаційної 

інфраструктури будь-якої організації передбачають перехід на веб-

орієнтовані технології та відповідні серверні програмні додатки. Це зокрема 

дозволяє: 

 усунути прив’язку прикладного ПЗ до певної апаратно-програмної 

платформи, спростити процедуру встановлення, налаштування та 

адміністрування прикладного ПЗ, мінімізувати перелік необхідного ПЗ для 

робочих станцій (в ідеалі – лише ОС+веб-браузер); 

 ефективно використовувати парк різнорідних робочих станцій, в 

тому числі і застарілих, а також парк мобільних пристроїв (наприклад 

планшетів), що є у власності персоналу ВНЗ та студентів. 

Основна складність такого підходу полягає в трудомісткому процесі 

налаштування серверної групи, що буде забезпечувати доступ до 

програмних додатків. При цьому ефективним рішенням є створення 

мережевих кластерів та застосування технологій віртуалізації серверів, 

наприклад з застосуванням програмного середовища віртуалізації з 

відкритим кодом Proxmox VE (http://www.proxmox.com/proxmox-ve) [1]. 

Мережний кластер високої доступності було створено в ТДМУ на 

початку 2013 року за ініціативи авторів, як один з етапів реалізації 

комплексу заходів по реорганізації інформаційної інфраструктури 

університету. На початок 2015 року кластер включає 4 фізичних сервери та 

24 віртуальні машини (віртуальні сервери), частина яких є тестовим 

платформами для аналізу можливостей застосування окремих нових 

інформаційних технологій в навчальному процесі ТДМУ. Основна група 

віртуальних серверів забезпечує функціонування ряду сервісів 

інформаційної інфраструктури ТДМУ, в першу чергу це: 

1. Сервери СДО Moodle (http://moodle.org) з електронними версіями 

навчальних курсів (http://moodle.tdmu.edu.ua) та центру дистанційного 

навчання ТДМУ (http://dl.tdmu.edu.te.ua/); 

2. Сайт наукових журналів ТДМУ (http://ojs.tdmu.edu.ua/) під 

керуванням спеціальної СКК з відкритим кодом Open Journal Systems 

(http://pkp.sfu.ca/?q=ojs); 

3. Сервер-хостинг сайтів окремих підрозділів ТДМУ. Розміщені сайти 

функціонують на базі СКК з відкритим кодом WordPress чи Jomla. Для 

http://www.proxmox.com/proxmox-ve
http://moodle.tdmu.edu.ua/
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керування хостингом також застосовується ПЗ з відкритим кодом – 

ISPConfig (http://www.ispconfig.org). 

4. Сервер сайту інформаційно-аналітичного відділу, що також 

функціонує на базі СКК з відкритим кодом WordPress. 

5. Сервер навчальних відеофільмів (http://videotube.tdmu.edu.ua/) 

працює під керуванням спеціальної СКК з відкритим кодом ClipBucket 

(http://clip-bucket.com/). 

6. Сервер ЕМК ТДМУ (http://openemr.tdmu.edu.ua), де застосовується 

описане вище ПЗ з відкритим кодом OpenEMR. 

Висновки. Авторами запропоновано підхід до побудови 

інформаційної інфраструктури медичного (фармацевтичного) ВНЗ, що 

ґрунтується на максимальному використанні вільно-розповсюджуваного ПЗ 

з відкритим кодом. Окремо показано переваги, що їх дає використання 

технологій віртуалізації апаратного забезпечення та застосування 

платформо-незалежних веб-додатків. 
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Ключові слова: віртуальні пацієнти, кейси, кафедра пропедевтики 

внутрішніх хвороб. 

Інтенсивний розвиток глобалізаційних та інтегральних процесів, 

посилення інтересу до порівняння економічних показників, суспільно-

політичних систем, моделей освіти й культури різних країн зумовлюють 

необхідність здійснення реформ в системі вищої освіти на всіх рівнях. 

Модернізація змісту вищої освіти повинна відбуватися з урахуванням 

особливостей конкретних спеціальностей вищої школи, оскільки на 

професійному рівні сучасні інтелектуально-виробничі фактори зумовлюють 

необхідність у подоланні моноорієнтації вітчизняних програм підготовки 

фахівців. Все це є підставою для впровадження проблемно-орієнтованого 

навчання (PBL) – нової педагогічної стратегії, спрямованої на повноцінне 

опанування знаннями з глибоким, активним, стійким засвоєнням матеріалу із 

застосуванням віртуальних пацієнтів. 
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Проблемою сучасного навчання студентів є, з одного боку, 

усвідомлення пацієнтами своїх прав та їх відмова від безпосередньої участі у 

навчальному процесі в якості об’єктів для відпрацьовування практичних 

навичок, а з другого, перевантаження клініки великою кількістю студентів. 

Тому впровадження PBL є доцільним і полягає у розгляді тематичних кейсів, 

що будуються на клінічній ситуації конкретного пацієнта. В рамках 

вивчення кейсу студенти освоюють анатомо-фізіологічні особливості, 

етіологію, патогенез, клінічний перебіг, методи обстеження та лікування 

віртуального хворого. 

На кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб вже в першому семестрі 

першого року навчання прочитані лекції та проведені практичні заняття з 

двох кейсів (віртуальний пацієнт Р. на гострий інфаркт міокарда і пацієнт М. 

на ГЕРХ, яка трансформувалася в рак стравоходу). Перевагою PBL є 

стимуляція практичної діяльності студентів, розвиток стратегічного 

мислення, що вчить інтерпретації отриманих даних.  

Таким чином, проблемно-орієнтоване навчання є необхідним для 

розвитку клінічного мислення, мотивації студентів до самостійної роботи та 

командної дії. 
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ВИКЛАДАННЯ ОНКОЛОГІЇ В УМОВАХ ПРОБЛЕМНО-

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРОГРАМИ TEMPUS 
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Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: медична освіта, проблемно-орієнтоване навчання, 

кейси, онкологія, віртуальні пацієнти. 

Злоякісні пухлини залишаються однією з головних причин 

передчасної смерті дорослих громадян. Програма Tempus може сприяти 

розвитку викладання онкології у вищих навчальних медичних закладах, що є 

актуальним у світі сучасної онкологічної ситуації в Україні.  

Нові підходи до викладання допомагають студентам покращати 

мотивацію до вивчення етіології, патогенезу, клінічного перебігу, принципів 

діагностики і лікування злоякісних пухлин. 

Проблемно-орієнтоване навчання з використанням віртуальних 

пацієнтів дозволяє набувати навички самостійного здобуття знань і пошуку 

розв’язування проблеми, командної праці з колегами і досягнення 

консенсусу, здатність орієнтуватися у інформаційних потоках і 

мультидисциплінарних ситуаціях. 

Вважаємо, що базу кейсів проблемно-орієнтованого навчання з 

онкології треба поширити і включити до неї клінічні випадки (віртуальних 

пацієнтів) інших провідних локалізацій злоякісних пухлин в Україні: раку 

легенів, шкіри, шлунку, підшлункової залози, матки. 
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ЛІНІЙНИХ КЕЙСІВ ДО ВІРТУАЛЬНИХ ПАЦІЄНТІВ 

Сичов Р.О. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: медична освіта, проблемно-орієнтоване навчання, 

кейс, віртуальний пацієнт. 

Протягом 2,5 років Запорізький державний медичний університет 

(ЗДМУ) бере участь в реалізації міжнародного проекту Європейського 

Союзу з впровадження технологій проблемно-орієнтованого навчання 

(ПОН) та віртуальних пацієнтів в медичну освіту (ePBLnet). За цей період 

нами накопичено значний досвід як з методології проведення занять, так і з 

формування самих кейсів та створення віртуальних пацієнтів. 

На сьогоднішній день структурною основою ПОН в ЗДМУ є кейс, 

який являє собою конкретну клінічну ситуацію, опис у певній послідовності 

подій, що мали місце в дійсності, або, з великою вірогідністю, могли б мати 

місце. Створення таких кейсів само по собі є досить складним завданням, 

оскільки необхідно враховувати ті цілі, які ставляться перед студентами при 

вивченні конкретного кейсу, реалістичність подій, достовірність викладеної 

інформації, необхідність охопити широкий спектр питань – від таких, що 

безпосередньо стосуються діагностично-лікувального процесу, до 

соціальних та економічних. 

Першим рівнем створення кейсів є так звані лінійні кейси – тобто ті, 

що послідовно описують події при обстеженні та лікуванні уявного пацієнта, 

від першого візиту до лікаря до призначення адекватного лікування та 

надання рекомендацій. Ці кейси досить прості для вивчення, але не дають 

студентам в повній мірі відчути себе «колективним лікарем», не дають їм 

змоги зрозуміти наслідки їх дій (вибору різних варіантів діагностики та 

лікування). Для досягнення цієї мети розроблені розгалужені кейси, що 

надають таку можливість та є основою для створення віртуальних пацієнтів. 

Їх сутність полягає в тому, що на певних ключових етапах кейсу студентам 

надається можливість вибрати (після ретельного обговорення всіх питань) 

варіант дії (діагностичні процедури, тактика лікування тощо), який, на їх 

думку, найбільше відповідає потребам пацієнта на даний конкретний 

момент. Це і є так звані розгалуження кейсу, коли він може далі розвиватись 

за кількома сценаріями. Важливим є те, що студенти не дізнаються одразу чи 

вірну відповідь вони вибрали – події в кейсі продовжуються певним шляхом, 

в залежності від обраного варіанту, 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 
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ефективним, іноді наслідками вибору невірної тактики може бути значне 

погіршення стану пацієнта, або навіть «смерть» віртуального пацієнта, що 

надає яскраве емоційне забарвлення навчанню. 

В цілому наш досвід впровадження лінійних та розгалужених кейсів 

демонструє, що останні є більш ефективним засобом навчання, вони 

дозволяють робити навчальний процес інтерактивним, цікавим, емоційно 

забарвленим. Дослідження власних помилок студентами, особливо таких, що 

призвели до важких наслідків, зокрема «смерті» віртуального пацієнта, 

дозволяє їм краще запам’ятовувати необхідний матеріал. Лінійні кейси є не 

менш важливими, оскільки надають студентам можливість більш спокійно 

вивчати програмні питання, закладені в кожен кейс, та готують їх до роботи 

зі складнішими розгалуженими кейсами. 

 

УДК 378.147:616.9–053.2 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В 

ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРЯ ІНФЕКЦІОНІСТА ДИТЯЧОГО 

Сміян О. І., Бинда Т. П. 

Сумський державний університет 

Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, студенти, дитячі 

інфекції. 

У сучасних умовах вища медична школа далеко не в усьому 

задовольняє запити суспільства і держави: має місце зниження якості 

підготовлених фахівців, консерватизм у застосуванні сучасних освітніх 

технологій, повільне впровадження в навчальний процес інтеграційного 

підходу і т .п. Вища медична освіта в значній мірі будується, як і раніше, на 

основі накопичувальної моделі знань, формує уміння вирішувати стандартні 

професійні завдання, діяти у відомих ситуаціях. 

Випускник вищого навчального закладу з таким «багажем» знань 

навряд чи буде конкурентоспроможний у своїй області, малоймовірний і 

його кар'єрний ріст. У зв'язку з цим перед системою вищої медичної освіти 

гостро постає питання про зміст, структуру і технології підготовки фахівців, 

що відповідають вимогам нового часу. 

Метою роботи є обґрунтування необхідності застосування в 

навчальному процесі лікарів-інфекціоністів дитячих професійно-

орієнтованого навчання (ПОН). 

Останніми роками зміни, що відбуваються в навчальних планах, 

приводять до постійного скорочення і так невеликої кількості аудиторних 

занять. Особливо це стосується дитячих інфекційних захворювань. Але у 

повсякденній роботі лікаря вони займають провідне місце. І цьому є кілька 

причин. По-перше, якщо взяти всі хвороби, які існують у дітей (виключивши 

травми та хірургічні захворювання), то приблизно 80% із них – інфекційні. 

Другий момент – ще, на жаль, зберігається летальність, а при ряді інфекцій 
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вона дуже висока. Приблизно половина хвороб, від яких помирають діти, 

пов'язана з інфекціями. І третя дуже важлива причина, яка визначає 

актуальність проблеми: приблизно у 25% (а за деякими даними до 30%) 

дітей-інвалідів інвалідизація сталася внаслідок інфекційного процесу. Крім 

того, сама кількість інфекційних захворювань щороку зростає. Отже, 

незважаючи на невеликий обсяг аудиторних годин, студенти повинні 

навчитися діагностувати та лікувати дітей з інфекційними захворюваннями. 

Більшість студентів, які навчаються за традиційною методологією, на 

жаль, не можуть ефективно користуватися знаннями, що отримали в 

навчальній аудиторії, так як принцип навчання полягає, головним чином, у 

запам'ятовуванні і заучуванні. Альтернативна методологія ПОН сприяє 

максимально можливому залученню їх у процес аналізу реальної ситуації, 

яка не має жорстких меж. Метою ПОН є не перенавантаження студентів із 

акцентом на запам'ятовуванні, а процес дослідження, який здійснюється 

через з’ясування, який матеріал необхідно вивчити, та вирішення певної 

ситуації. Обговорення і вихід з проблемних ситуацій має проводитися на 

прикладі конкретних випадків. 

Тому заміна традиційних лекційних годин на дискусії або семінари під 

керівництвом викладачів-консультантів сприятиме активному залученню 

студентів до процесу осмисленого, мотивованого, свідомого навчання. 

У проблемному навчанні викладач більшою мірою є координатором, а 

не джерелом інформації. Його основне завдання – звернення до логіки 

студентів. Якщо міркування студента помилкові, то викладач-інструктор 

забезпечує доступність інформаційних ресурсів для пошуку необхідних 

роз'яснювальних відомостей. Так як ця роль для багатьох викладачів 

незвична, вони через силу ламають своє традиційне уявлення про власне 

місце в освітньому процесі і змінюють звичне положення справ. Із цією 

метою доцільним є зміна не тільки навчального плану студентів, а і 

проведення тренінгів із підготовки викладачів вузів для впровадження ПОН. 

На тренінгах особлива увага повинна бути приділена ролі викладача в групі, 

який повинен заохочувати професійні відносини і поведінку, сприяти 

самонаправленості набуття знань у студентів, утримуватися від повчань. 

Таким чином, студенти будуть краще засвоювати матеріал, так як 

навчатимуться у контексті, що відтворює реальну ситуацію, і самостійно, 

вдумливо працюватимуть із інформаційними джерелами, а в результаті – 

грамотно, усвідомлено й вільно застосовувати отримані знання. 

УДК: 004:378.016 
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Вступ. Інтенсифікація навчання, що характеризується збільшенням 

обсягу навчального матеріалу та зменшенням часу засвоєння, потребує 

пошуку ефективних методів навчання, засобів контролю засвоєння знань, що 

значно підвищували б якість навчання. Саме тому, в умовах сьогодення 

інформаційні технології (далі - ІТ) стали невід’ємною частиною сучасного 

світу, значною мірою визначають подальший економічний та суспільний 

розвиток людства. 

Мета дослідження: імплементація ІТ у навчанні при викладанні курсу 

«Професійні хвороби». 

Основна частина. Важливими складниками застосування ІТ у 

навчанні при викладанні курсу «Професійні хвороби» є: організаційна 

складова, навчальна складова, контролююча складова інформатизації 

навчального процесу. 

Організаційна складова:  

 створення електронних навчально-методичних матеріалів 

(підручників, посібників, методичних вказівок, Інтернет-ресурсів); 

 автоматизація контролю засвоєння знань (електронні тестові 

завдання, оцінювання відповідей, моніторинг успішності); 

 ведення документації в електронному вигляді (облік поточної 

діяльності, звітність). 

Навчальна складова: 

 ресурси Інтернет (сайти провідних галузевих закладів (НДІ 

медицини праці АМН України, НІ професійної безпеки та здоров’я США, 

ВООЗ, обмін текстовими повідомлення у соціальних мережах), віртуальні 

заняття та конференції (аудіо -, аудіовізуальне спілкування)); 

 гіпертекстова організація навчального матеріалу з можливістю 

нелінійного та контекстного читання (зручні зміст та предметний покажчик, 

асоціативні зв’язки в документі, посилання на зовнішні документи, 

унаочнення навчальної інформації); 

 навчальні зображення; 

 навчальні аудіоматеріали (надиктований навчальний текст, 

фізикальні аускультативні дані); 

 навчальні мультимедіа-матеріали; 

 віртуальне навчальне середовище (моделювання навчального 

середовища, клінічних випадків, дій лікаря). 

Контролююча складова: 

 контролюючі (навчально-контролюючі) програми; 

 проведення підсумкового модульного контролю (тестування, 

практично-орієнтовна курація пацієнта з інтерпретацією результатів 

дослідження, теоретичні запитання (ситуаційні завдання) проблемно-

пошукового характеру). 

Таким чином, при викладанні курсу «Професійні хвороби» ми маємо 

наступні реалії сьогодення: використання мультимедійних наочних 



151 

матеріалів (PowerPoint, Prezi); надання студентам електронних варіантів 

навчально-методичних матеріалів (Acrobat); дистанційний супровід СРС 

(електронна пошта, ICQ, сайт, форум тощо); контроль засвоєння знань за 

допомогою тестового банку кафедри та навчально-контролюючих програм; 

ведення документації, подання звітності у електронному вигляді (Word, 

Excel, Access); автоматизація розрахунків (Excel). 

Для прискорення передачі знань і досвіду, підвищення якості навчання 

й освіти перед викладачами кафедри стоять перспективи, спрямовані на: 

автоматизацію контролю знань за допомогою навчально-контролюючих 

програм; розробку інтерактивних мультимедійних навчально-методичних 

матеріалів; подальше удосконалення дистанційних форм супроводу СРС за 

допомогою Інтернет-технологій з акцентом на мобільні та мережеві рішення, 

автоматизацію документообігу та звітності.  

Висновок. Можна багато дискутувати щодо використання нових ІТ у 

навчально-виховному процесі, однак, з огляду на все, що сказано вище, 

безумовно, значною мірою дозволяє реалізувати переорієнтацію навчання з 

інформативної форми на розвиток особистості, здійснення індивідуально-

диференційованого підходу в навчанні та, відповідно, забезпечує 

ефективність оцінювання навчальних досягнень. 

 

УДК 378.147.091.3.016:61]-057.875-054.6 

ЗАДАЧА КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИХ 

ВУЗАХ 

Страхова О.П. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: компетентностно-ориентированные методы 

обучения, медициское образование, профессиональные компетенции. 

В наши дни существует много форм и программ международного 

взаимодействия в области образования, например Темпус, Эразмус. В 

соответствии с Болонской декларацией, имеющей цель сближения и 

гармонизации учебных программ и методов в вузах разных стран, основой 

учебного процесса должно быть приобретение компетенций (навыков и 

умений), а не время, затраченное на их получение. Современному учебному 

процессу недостаточно простого прохождения курса по какой-либо учебной 

дисциплине. В вузах медицинского профиля, ориентированных на 

компетентностно ориентированный подход в образовании, развиваются 

специфические методы подготовки компетентных специалистов: задачный 

подход, имитационно-моделирующий, проектный и контекстный способы 

обучения; интеграция учебной и исследовательской работы. Компетенции – 

это межкультурные и межотраслевые знания, умения и способности, 

необходимые для адаптации и продуктивной деятельности в различных 
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профессиональных сообществах. Профессиональные компетенции 

определяют социально-профессиональную мобильность специалистов и 

профессионалов и позволяют им успешно адаптироваться в разных 

социальных и профессиональных сообществах. Это особенно важно для 

обучающихся в медицинских вузах Украины иностранных студентов. 

Результат в компетентностно-ориентированном образовании – готовность к 

продуктивному самостоятельному и ответственному действию в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

Учебные занятия, проводимые на кафедре медицинской информатики 

ЗГМУ, построены с использованием компетентностно-ориентированных 

методов обучения. Их внедрение и развитие дает возможность успешного 

освоения иностранными студентами теоретических и практических навыков.  

Задача примененного подхода к изложению учебного материала ― 

погружать обучающихся, испытывающих определенные языковые 

трудности, в атмосферу интеллектуальной деятельности, предельно близкую 

к профессиональной практической работе врача во многих аспектах его 

деятельности, тем самым облегчая студентам усвоение учебного материала 

на иностранном языке. 

Результатом такого метода обучения становится формирование у 

студентов творческого отношения к будущей профессии и формирование у 

них профессионального понятийного аппарата на родном, а не на 

иностранном языке. 

 

УДК 378.147 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ЗГМУ 

Строгонова Т.В., Кирсанова Е.В., Беленький С.А. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: медицинское образование, последипломное 

обучение, проблемно-ориентированное обучение, дистанционное обучение. 

Методическая работа, которая ведется преподавателями ЗГМУ, 

направлена на поиск новых форм подачи учебного материала, которые 

позволят студентам не только эффективно усваивать знания, но и развивать 

навыки решения проблемных ситуаций. 

Проблемно-ориентированное обучение является одним из признанных 

подходов, который начал внедрятся в учебный процесс в ЗГМУ с 2013 г. в 

рамках проекта TEMPUS. 

Одним из главных достоинств подхода является стимулирование 

познавательной деятельности студента: 

 для понимания учебного материала студент вынужден 

самостоятельно искать больше той информации, которая изначально 

доступна; 
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 работа студентов в группах помогает развивать обучение 

сообществ, в которых студенты чувствуют себя открытыми для новых идей, 

повышает коммуникативные навыки, способствует вовлечению студентов в 

активное участие в работе и формированию ответственности за свои 

действия и действия членов группы. 

Предлагается использовать методы проблемно-ориентированного 

обучения на этапе последипломного образования в ЗГМУ при подготовке 

студентов интернов (при создании кейсов для клинических разборов 

больных) и активно использовать полученный опыт организации 

коллективной работы студентов в группах для дистанционной формы 

обучения. Реализовать работу с кейсами в группах можно путем 

использования сайта Дистанционного обучения ЗГМУ и организации 

форумов для групп в LMS Moodle. 

 

УДК 004 

ЦЕНТРИ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Субботін С.О. 

Запорізький національний технічний університет 

Ключові слова: Tempus, CERES ,трансфер знань, віртуальні наукові 

бібліотеки. 

Запорізький національний технічний університет бере активну участь 

у реалізації міжнародного проекту “Сenters of Excellence for young 

RESearchers” (CERES) програми “Tempus” Європейської Комісії 

(реєстраційний номер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES). 

Головною метою проекту є покращення умов для проведення досліджень 

молодими вченими відповідно до науково-дослідної та інноваційної 

концепції та реалізація програми партнерства між підприємствами та 

університетами з країн ЄС, Білорусі та України [1]. 

В рамках реалізації проекту планується розв’язати такі завдання: 

– обмін досвідом у підготовці молодих вчених між учасниками 

проекту – професорів, викладачів та молодих вчених вищих навчальних 

закладів м. Падеборн (Німеччина), м. Жиліна (Словаччина), м. Брно (Чехія), 

міст Гомель, Брест, Мінськ (Білорусь) та міст Запоріжжя, Київ і 

Дніпропетровськ (Україна); 

– розробка веб-порталу для організації роботи та взаємодії молодих 

учених при проведенні наукових досліджень; 

– організація та проведення тренінг-семінарів для підготовки CERES-

менеджерів – осіб, які будуть займатися впровадженням та 

розповсюдженням сучасних європейських методик навчання та інноваційних 

педагогічних технологій підготовки молодих вчених; 
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– створення нового міжнародного журналу для публікації результатів 

досліджень молодих вчених (планується введення журналу до міжнародних 

баз, зокрема SCOPUS). 

У наш час актуальною є проблема забезпечення доступу молодих 

науковців до наукових цифрових бібліотек та низька кількість закордонних 

публікацій у партнерських університетів з СНД. Зазначену проблему 

планується розв’язати шляхом розробки та впровадження інформаційної 

системи, яка забезпечить якісно новий рівень підготовки та захисту 

дипломних та інших наукових робіт молодих фахівців і вчених [1, 2]. 

Подібні системи пошуку наукових тем та розповсюдження результатів 

наукових досліджень вже давно і успішно існують у багатьох європейських 

країнах, однак, тільки на рівні бакалаврату та в рамках одного-двох 

університетів. «Центри передового досвіду для молодих вчених» (Centers of 

Excellence for Young Researchers, CERES) в перспективі дозволять охопити 

всі щаблі вищої освіти від бакалавра до магістра та аспіранта, а також 

об'єднати молодих вчених з декількох країн для дослідження актуальних 

наукових проблем [3]. З метою можливості функціонування та впровадження 

інформаційної системи у ЗНТУ планується придбання комп’ютерного 

обладнання. Фінансування нового обладнання передбачено за рахунок 

коштів проекту CERES, наданих Європейською комісією.  

На практиці робота CERES буде виглядати наступним чином: через 

віртуальний портал організовується спільна робота, як місцевих, так і 

міжнародних груп молодих вчених. Причому над одним проектом зможуть 

працювати студенти та науковці з суміжних галузей знань. Щоб пояснити 

процес роботи, можна взяти наступний приклад: одна група студентів 

розробляє сайт, а друга – просуває його в мережі. У підсумку, обидві групи 

створять затребуваний проект, за яким захищають свої дипломні роботи. За 

таким подібним сценарієм будуть побудовані групи і для вирішення більш 

складних наукових завдань. На порталі CERES планується відкрити «каталог 

замовлень» від промислових підприємств за певними, затребуваним на 

виробництві, тематиками і актуальним проблемам, за вирішення яких молоді 

вчені зможуть взятися в своїх дослідженнях [3]. 

Проект CERES буде не тільки сприяти трансферу знань та навчання 

цільових груп (представників підприємств, викладачів та молодих вчених) 

через поширення результатів проекту в університетах країн-партнерів і на 

підприємствах, але, в першу чергу, допоможе практичній реалізації наукових 

ідей, об'єднавши освіту, науку і виробництво в єдиний трикутник знань [1–

3]. 
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УДК 378.147:618 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОБЛЕМНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА 6 КУРСЕ 

Сухарев А.Б., Калашник Н.В. 

Сумской государственный университет 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, акушерство 

и гинекология. 

Эффективность обучения во многом зависит от внедрения новых 

методов преподавания, основанных на мотивации к познанию, активном 

участии в процессе обучения самих студентов, осознании ими роли 

самоподготовки, освоения принципов доказательной медицины и 

применения ее в процессе обучения. 

На кафедре акушерства и гинекологии разработаны и внедрены на 6 

курсе методические пособия к практическим занятиям. Каждое конкретное 

пособие раздается студентам заранее в конце текущего занятия. Оно 

содержит конкретную ситуационную задачу по будущей теме занятия и 

перечень вопросов по особенностям анамнеза, клинического статуса, 

результатам дополнительного обследования, обоснования диагноза, 

назначенного лечения. Преподаватель предлагает на основе знаний, 

полученных на 4 - 5 курсах ответить на перечисленные вопросы. Данный 

этап занятия проходит по методике «мозгового штурма», основанного на 

поиске «свободных идей». Преподаватель не вмешивается в обсуждение и 

следит только за тем, чтобы обсуждение шло только по теме. В конце он 

подводит итоги и распределяет задачи всем участникам, рекомендует 

литературу. На следующем занятии предлагается каждому мотивированно 

высказать свое мнение по данной конкретной клинической ситуации. 

Допускаются споры между студентами. Преподаватель не принимает чьей 

либо стороны, и задает только побудительные вопросы, направляет 

дискуссию в нужное русло. Далее преподаватель подводит итоги 

обсуждения, руководствуясь соответствующей методической разработкой 

для преподавателей.  

Опыт проведения занятий показал, что их положительной стороной 

явился интерес студентов и мотивация к самоподготовке. Полученные в 
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результате знания носят структурированный характер, так как формируются 

и закрепляются на основе конкретной клинической ситуации. 

 

УДК 378.147.091.3.016:61 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ 

Сырцов В.К., Зидрашко Г.А., Чертов С.А., Алиева Е.Г., Сидорова И.В., 

Федосеева О.В., Таврог М.Л. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение. 

Введение. Одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей 

школой, является повышение качества подготовки специалистов. Студент и 

выпускник медицинского вуза должен не только получать знания по 

предметам программы, овладевать умениями и навыками использования 

этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь 

самостоятельно приобретать новые научные сведения, повышая свой 

профессиональный уровень в соответствии с развитием современных 

технологий и инноваций в медицине. Поэтому актуальным становится 

применение активных форм обучения. На современном этапе темп жизни, 

информационные потоки, научно-практическая интеграция привели к тому, 

что медицинское образование из долгого, многолетнего процесса 

превращается в пожизненный. Причем, этот процесс не является 

результатом императивного административного решения, а отражает 

реальные требования жизни. И не исключено, что основной мотивацией к 

выбору такого «стиля жизни» должно быть осознание того, что полученное 

знание уже само по себе позволяет понять, что именно еще необходимо 

узнать. В течение последнего времени непрерывное медицинское 

образование претерпело значительные изменения как в плане теоретической 

основы и используемой методологии, так и в перспективах того, что и как 

оно должно обеспечивать. Поскольку все большее распространение 

получают аккредитация и сертификационные образовательные программы, 

вопросам эффективности (контролю качества) медицинского образования 

стало уделяться более пристальное внимание.  

Цель работы: усовершенствование обучения при изучении 

теоретических и клинических дисциплин на основе методов ПОО.  

Основная часть. ПОО позволяет формировать и закреплять навыки 

получения знаний, формы достижения консенсуса, способности 

ориентироваться в информационных полях, ориентироваться в 

мультидисциплинарных ситуациях. Одним из важнейших условий в ПОО 

является активное сотрудничество обучающихся с целью более 

разностороннего изучения проблемы и формирования жизнеспособных 

решений. В отличие от традиционных инструкций, зачастую получаемых из 
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лекционного курса, изучение материала в процессе ПОО обычно проходит в 

виде занятий в аудитории, в небольших по численности группах студентов, 

обычно в форме дискуссии, направляемой преподавателем. Вследствие того, 

что объем прямых императивных инструкций при ПОО сводится к 

минимуму, студенты берут на себя большую ответственность за собственное 

обучение. При этом роль преподавателя может сводиться к роли эксперта по 

обсуждаемой проблеме, руководителя по пользованию информационными 

источниками и консультанта в выполнении группового задания. 

Таким образом, в ПОО роль преподавателя состоит в поощрении 

активного обсуждения проблемы, обеспечении взаимодополняющей работы 

учащихся, обеспечении возможности получения соответствующей 

информации, поддержании «русла» ведения обсуждения. Такая форма 

общения позволяет успешнее обсуждать все вопросы, постигать их суть и, 

что еще важнее, оставляет более глубокий след в памяти, нежели 

амбициозное «озвучивание» авторитарного мнения преподавателя. 

Способность решать проблемы предполагает большее, чем просто 

аккумулирование знаний; это развитие гибких познавательных стратегий, 

помогающих провести анализ непредвиденных, нестандартных ситуаций для 

выработки осознанных решений. Несмотря на то, что сегодняшний студент 

вполне способен постичь многие сложные проблемы, для их решения 

требуются навыки, которые нередко выходят за рамки общепринятых 

инструкций. Типичный способ решения проблем, предлагаемый в различных 

центрах обучения (школах), часто подразумевает существование 

специфической ситуации с ясно обозначенными параметрами, заранее 

предусматривающий, четко определенный, единственный исход с одним 

правильным ответом. В таких ситуациях для решения проблемы требуется 

лишь точно следовать данной преподавателем инструкции. К сожалению, 

студенты, обученные по такому методу, сталкиваясь с самой тривиальной 

ситуацией, в которой необходимо быстро реализовать свои знания в новой 

области (т. е. решить другую проблему), оказываются явно недостаточно 

подготовленными. В реальной практике приходится решать проблемы, 

которые редко бывают стандартными. Поэтому способность находить 

единственный правильный ответ в решении традиционных учебных задач 

мало способствует становлению студента и специалиста. Тем более, если 

они обладают навыками нестандартного критического мышления и умеют 

самостоятельно действовать и за пределами учебной аудитории. Ведь 

используя в учебном процессе стандартные проблемы в сочетании со 

«стерильными» условиями, где существует лишь один правильный ответ, 

можно просто рассказать студентам о решении задачи, но не научить 

способам ее решения. В нашей жизни мы редко следуем стандартному 

алгоритму, более того, в реальной жизни и проблемы представляют собой 

практически постоянно меняющееся разнообразие условий, целей, 
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контекстов, препятствий и неизвестных величин, влияющих на подход к их 

решению. Для достижения успеха в выбранной профессии студентам нужно 

научиться выходить из нестандартных ситуаций, возникающих за стенами 

аудитории, что, собственно, и является целью проблемного обучения. 

Преимущества ПОО. Большинство студентов, обучаемых по 

традиционной методологии, к сожалению, с трудом пользуются знаниями, 

полученными в учебной аудитории, так как принцип обучения заключается 

главным образом в запоминании и заучивании. Альтернативная методология 

ПОО подразумевает максимально возможное вовлечение учащихся в 

процесс анализа реальной ситуации, не имеющей жестких границ, но, 

безусловно, требующей разрешения. Замена традиционных лекционных 

часов на дискуссии или семинары под руководством преподавателей-

консультантов, совместные ученические исследовательские работы 

способствуют активному вовлечению студентов в процесс осмысленного, 

мотивированного, сознательного обучения. 

Усиление роли самостоятельного образования. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи развивает чувство ответственности, 

делает людей инициативными, заинтересованными в процессе обучения. Для 

работы они должны самостоятельно выбирать самые разные источники 

информации, в том числе и те, с которыми они работают и в последующем: 

журнальные публикации, материалы Интернет, учебники, материалы 

дискуссий, причем обращаться к этим источникам им приходится чаще, чем 

тем, кто обучается по традиционной программе. 

Повышение уровня освоения и развитие практических навыков. 

Проблемное обучение способствует лучшему осмыслению, усвоению и 

грамотному применению учебного материала в сравнении с аналогичными 

параметрами при традиционном обучении. Прогнозируемые последствия 

развития реальной ситуации не только придают процессу обучения глубину 

и осознаваемую ясность, но и способствуют практической реализации 

знаний и умений, полученных в учебной аудитории. В целом учащиеся 

лучше представляют, как использовать в своей работе приобретенные 

навыки и полученную образовательную информацию. 

Межличностные отношения и работа в команде. Социальное 

взаимодействие — чрезвычайно важный аспект трудовой деятельности, 

поэтому проблемное обучение для решения поставленных задач 

предполагает совместную работу сотрудничающих между собой групп. 

Подобная методология развивает навыки межличностных отношений, 

взаимодействия и совместной работы в микросоциуме. Студенты, 

занимавшиеся по программе ПОО, лучше анализируют нетипичные 

медицинские случаи и обладают навыками коллегиального решения рабочих 

проблем. Они учатся с большим удовольствием, чем по традиционной 

программе. Благоприятное отношение к занятиям проявляется в разных 
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аспектах: повышается интерес к изучаемому предмету, увеличивается число 

желающих заниматься по данной программе, устанавливаются хорошие 

отношения с преподавателем, уменьшается количество отчисленных 

студентов; учащиеся отмечают преимущества курса ПОО и делают вывод о 

том, что проблемное обучение обеспечивает более дружественный и 

благоприятный учебный климат. Большинство задач в курсе ПОО 

разрабатывается и решается в маленьких группах. Поэтом эти студенты 

учатся сотрудничать в процессе обучения.  

Мотивация к образованию. Студенты считают проблемное обучение 

более интересным, познавательным, стимулирующим и увлекательным 

образовательным методом. Учащиеся в таких классах в меньшей степени 

зависят от внешних условий и имеют больше мотивации к самостоятельному 

обучению. Рейтинг занятий, уровень посещаемости и процент 

положительных оценок при ПОО выше, чем при традиционном обучении. 

Отношения «наставник-ученик». Профессорско-преподавательский 

состав, работавший в системе как традиционного, так и проблемного 

обучения, более продуктивным считает последнее, что связано и с большой 

воспитательной ценностью ПОО. Хороший контакт с учащимися, 

доброжелательная атмосфера сотрудничества в группе, безусловно, 

положительно влияют и на познавательные способности, и на устремления 

студентов. Меняется их отношение и к преподавателю-наставнику: из 

банального носителя программной информации он превращается в 

компетентного специалиста, профессионала, способного не только 

моделировать проблемы, но и квалифицированно разрабатывать их решение. 

Уровень обучения. Занимаясь по курсу ПОО, студенты обычно 

сталкиваются с некоторыми непредвиденными трудностями, связанными 

главным образом с тем, что большинство учащихся привыкло видеть 

основной источник информации в преподавателе. Рассчитывая на 

преподавателя в качестве основного эксперта по предмету и полагая, что 

достаточно лишь обычного запоминания изложенной им фактической 

информации, многие студенты утрачивают способность даже просто 

интересоваться чем-либо. Трудности с самостоятельной работой особенно 

заметны у студентов первого года обучения.  

Таким образом, студенты лучше усваивают материал, потому что они 

обучаются в контексте, воссоздающем реальную ситуацию, и 

самостоятельно, вдумчиво работают с информационными источниками, а в 

результате — грамотно, осознанно и свободно применяют полученные 

знания. 

Заключение. Выводы, сделанные по результатам ПОО в области 

медицины, показывают, что ученики, прошедшие курс проблемного 

обучения, владеют материалом как минимум в том же объеме, что и 

выпускники традиционных курсов. В то же время по результатам 
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стандартизированных клинических экзаменов второй и третьей ступени, 

выпускники курса ПОО оценивались выше, чем студенты традиционных 

курсов. Студенты-медики, прошедшие курс проблемного обучения как 

практики, котируются выше благодаря более совершенным практическим 

навыкам, способности самостоятельно решать возникающие проблемы, 

владению техникой самооценки, навыкам сбора информативных данных, 

умению вести себя и устанавливать социально-эмоциональный контакт с 

пациентами. 

 

УДК: 378.147.227 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ЗГМУ: РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Сычев Р.А. 

Запорожский государственный медицинский университет 

Ключевые слова: медицинское образование, проблемно-

ориентованное обучение, образовательный центр. 

Запорожский государственный медицинский университет (ЗГМУ) с 

октября 2012 года является участником международного проекта «ePBLnet», 

входящего в группу проектов TEMPUS, финансируемых ЕС, основной 

задачей которого является создание межрегиональной сети медицинских 

образовательных центров, которые будут внедрять и распространять 

технологии проблемно-ориентированного обучения (ПОО) и виртуальных 

пациентов. В рамках реализации данного проекта в октябре 2013 г. в ЗГМУ 

создан медицинский образовательный центр, основными направлениями 

деятельности которого являются: изучение мирового опыта в области 

медицинского образования, проведение собственных исследований в данном 

направлении и внедрение передовых инновационных технологий в ЗГМУ и 

Украине в целом, повышение квалификации преподавателей путем 

проведения конференций, симпозиумов, тренингов, семинаров, круглых 

столов, повышение качества образования студентов, интернов, клинических 

ординаторов, аспирантов, развитие образовательных технологий и систем, в 

том числе для интерактивного онлайн обучения и оценивания; также одним 

из приоритетных направлений является внедрение непосредственно в рамках 

проекта «ePBLnet» ПОО и технологии виртуальных пациентов. 

Создание центра как отдельной структуры с конкретными 

возложенными на нее задачами позволило сконцентрировать усилия 

администрации и профессорско-преподавательского состава ЗГМУ в данном 

направлении, благодаря чему в короткие сроки была изменена под 

требования ПОО учебная программа для студентов медицинского 

факультета, составлено отдельное расписание для групп, принимающих 

участие в проекте «ePBLnet», выделены и оборудованы комнаты для 

проведения занятий ПОО, обучены новым методикам преподавания 
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сотрудники ЗГМУ, начаты и успешно проводятся по сегодняшний день 

занятия со студентами, создана отдельная онлайн-библиотека, содержащая 

все необходимые студентам в рамках ПОО материалы. Наличие центра 

позволяет собрать и обработать информацию о результатах ПОО и после 

получения положительных данных внедрять методику ПОО в практику 

других медицинских ВУЗов Украины. 

Учитывая опыт ЗГМУ, представляется целесообразным создание 

подобных медицинских образовательных центров на базе других 

медицинских ВУЗов Украины. Перспективными направлениями работы 

таких центров являются: создание сети медицинских образовательных 

центров, внедрение ПОО и технологии виртуальных пациентов, разработка 

собственных материалов (кейсов), внедрение интерактивного онлайн 

обучения оценивания на додипломном и последипломном этапах обучения, 

проведение ежегодных конференций по вопросам ПОО и других 

инновационных образовательных технологий. 

УДК:378.147+577.1 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ В УМОВАХ 

КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ 

Токарик Г.В. 

Івано-Франківський національний медичний університет  

Ключові слова: біохімія, мультимедійна дошка, клініко-ситуативні 

задачі. 

Вступ. Нові фундаментальні знання в медицині створюють нові 

концепції і методи, нові етичні вимоги, які покладають на кожного лікаря і 

нові обов’язки. Якщо лікар не здатний систематично навчатися протягом 

професійної діяльності, він швидко втрачатиме необхідний рівень 

компетентності і не зможе задовольнити потреби хворих та конкурувати на 

ринку медичних послуг. Разом з тим, із появою нових підходів і технологій в 

організації освіти, виникла необхідність реформування медичної освіти, яка 

спрямована, насамперед, на підвищення якості підготовки спеціалістів усіх 

рівнів. Якість – це ключова мета структурної реформи вищої європейської 

освіти, що потребує більш досконалого підходу до складання програм і 

навчальних планів з дисциплін, зокрема з біохімії, яка є базовою.  

Мета роботи – обговорення шляхів оптимізації навчальної діяльності, 

зокрема методики проведення практичних знань, читання лекцій, контролю 

знань студентів з біохімії. 

Основна частина. На кафедрі біохімії Івано-Франківського 

медичного університету, як і у багатьох розвинених країнах світу, 

приступили до активної трансформації освіти за кредитно-трансферною 

системою. Зокрема матеріал кожної лекції подається з мультимедійним 

супроводом, всі лекції доступні всім студентам на будь-якому носії. Це 

дозволяє їм використати лекційний матеріал для підготовки до практичних 
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занять. На лекції подається і пояснюється матеріал з відповідної теми, на 

якій наводиться найновіша інформація, таблиці, графіки. Кожного року 

слайди оновлюються. Сучасна мультимедійна дошка, яка встановлена в 

лекційній аудиторії, дає можливість підключення до мережі Інтернет, за її 

допомогою можна реалізовувати гіпертекстове посилання на конкретні сайти 

із новітньою інформацією щодо питань та проблем, демонструвати 

відеоматеріали під час лекції. Для підвищення ступеня інтерактивного 

спілкування під час лекції та кращого засвоєння матеріалу студентами, 

доречно б було встановити мобільні сенсорні пульти для бліц-опитування. 

Це дало б змогу опитати не одного студента під час лекції, щоб акцентувати 

його увагу, а всіх студентів. При цьому велика перевага є в тому, що всі 

відповіді студентів обробляються, а результати оформляються. 

Разом з тим, студент має не тільки осмислити і засвоїти інформацію, а 

й оволодіти способами її практичного застосування і навчитись приймати 

рішення. За таких умов зменшується частка зовнішнього інформування і 

розширюється застосування інтерактивних форм роботи студентів під 

керівництвом викладача, що включає самостійну роботу в лабораторіях, 

читальних залах. Протягом організації самостійної роботи студентів, на яку 

тепер відводиться більше часу, доцільно спонукати їх до аналізу фактів і 

явищ дійсності на основі протиріч між життєвими вміннями і науковими 

знаннями про ці факти, висування гіпотез (пропозицій), їх дослідницької 

перевірки та формулювання висновків.  

Звичайно, що однією з найбільш перспективних форм навчання 

студентів і розвитку клінічного мислення залишаються клініко-ситуативні 

задачі, оскільки вони дозволять моделювати будь-які патологічні процеси в 

організмі людини. Для підвищення ефективності практичних занять з 

медичної біохімії і вдосконалення підготовки лікарів було б доцільним 

створення навчальних тренінгових центрів із експертними системами 

«Віртуальний пацієнт» та проведення навчального процесу на їх базі. 

Висновок. Впровадження проблемно-орієнтованого викладання 

медичної біохімії можна досягти завдяки використанню інтерактивної 

дошки, виконанню студентами практичних робіт, запровадженню 

експертних систем, унаочненню навчальних занять, здійсненню 

міждисциплінарної інтеграції, залученню студентів до науково дослідної 

роботи. 

 

УДК 616.31-057.87: 371.261: 621.38: 378.147: 336.77 

ЩОДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ 

ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ 

Фастовець О.О., Гур’єв Ю.С. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
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Ключові слова: електронний облік, поточна успішність, кредитно-

модульна система, стоматологічні дисципліни. 

Вступ. Створення умов належного викладання ортопедичної 

стоматології в комплексі інших стоматологічних дисциплін спрямоване на 

забезпечення гідного професійного рівня майбутнього лікаря-стоматолога. В 

свою чергу, впровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу у вищу стоматологічну освіту спрямоване на його 

оптимізацію, зокрема за рахунок зміни оціночного вектора у контролі знань 

з існуючих об’ємних показників (оцінки за даними заліків та іспитів) до 

управління та поточного контролю якості навчання на кожному 

практичному занятті.  

Мета дослідження – розглянути можливість забезпечення прозорості 

повсякчасного контролю навчання студентів-стоматологів шляхом 

застосування електронного ресурсу обліку поточної успішності. 

Основна частина. На наш погляд, електронний облік є найбільш 

адекватною та сучасною реалізацією модульно-рейтингової системи 

навчання в плані оцінювання якості підготовки. Великий обсяг цифрової 

інформації з різних видів навчальної діяльності можливо донести до відома 

студентів та осіб, що зацікавлені, наприклад співробітників деканату, з 

використанням електронного ресурсу, так званого «electronic journal», на 

основі сучасних мережевих технологій Sky Drive, iCloud, Google Docs etc.  

Впровадження електронного обліку поточної успішності забезпечує 

контроль за об’єктивністю інформації та обсягом засвоєння навчальної 

програми самим студентом. Необхідність цього зумовлена тим, що 

принципіальним в кредитно-модульній системі є те, що програма 

дисципліни структурується на змістові модулі. Інформація про їх 

проходження, мається на увазі наявність пропущених занять, якісна 

успішність, заборгованість, зберігає свою актуальність до закінчення 

навчання. При наявності електронного журналу подібні дані завжди доступні 

за потребою. 

До того ж, використання електронного журналу сприяє формуванню 

динамічного рейтингу протягом усього навчання, а не наприкінці його. 

Подібна стратегія вносить елемент змагальності, що мотивує студентів до 

підвищення якості навчання. 

Електронна форма ведення документації допомагає у вирішенні 

проблеми необхідності проведення модульного оцінювання одночасно в 

рамках розкладу у великого масиву студентів і, як не прикро, неодноразово. 

Підсумкова оцінка за модульний контроль, хоча і складна, так як 

включає результати тестування, письмові відповіді та оцінку практичної 

навички, сприяє об’єктивності оцінювання. Оперативне її донесення 

студентській аудиторії можливе лише з використанням електронного 

ресурсу. 
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Нарешті, провідною складовою навчального процесу згідно з 

Болонською декларацією є самостійна робота студента, яка повинна мати 

конкретні змістові характеристики, контролюватися, перевірятися й 

оцінюватися. Це означає, що в системі загальної діагностики знань 

важливого значення набуває поточна робота і поточне оцінювання, на 

оптимізацію якої і спрямований представлений моніторінг в режимі in real 

time.  

Поруч із зазначеними перевагами, ми зіткнулися і з суперечливими 

питаннями, зокрема, про етичність розповсюдження рейтингової інформації. 

Окрім того, узгодженими повинні бути права доступу, тобто право на 

внесення та зміну інформації на кожному модулі має відповідальний 

викладач. В цілому, догляд за електронним журналом, правильністю його 

ведення повинен здійснювати завуч та завідувач кафедрою.  

Недоліки, які має будь-яка інноваційна технологія, ми пов’язуємо зі 

складністю створення та налаштування сервісів, необхідністю відповідної 

кваліфікації користувачів, а також необхідністю дотримання суворої 

дисципліни як студентами, так і викладачами. 

Висновок. На зміну формальним, спрощеним методам діагностики 

знань приходять комплексні системи, які водночас забезпечують і 

об’єктивність оцінювання знань студентів, і їх мотивацію до плідної роботи 

упродовж всього періоду навчання. Не дивлячись на певні складнощі щодо 

впровадження, введення електронної системи обліку успішності необхідне, 

тому що сприяє забезпеченню системності, мотивації студентів до 

підвищення якості навчання, а також внесенню елементу змагальності і 

рейтингової об’єктивізації оцінювання знань. Поруч з тим, доки діє принцип 

«рейтинг заради рейтингу» існування складного моніторингу себе не 

виправдовує. Система буде працювати, коли з’являться реальні кінцеві 

стимули заохочення, зокрема при розподілі на роботу. 
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ» 
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Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: медична освіта, проблемно-орієтоване навчання, 

методика, кейс-технології. 

Вступ. В сучасній освіті існує два напрямки організації учбового 

процесу – традиційний та інноваційний, згідно з доповіддю Римського 

клубу. Вважається, що інноваційне навчання орієнтоване на формування 

готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку 

здібностей до творчості, різноманітних форм мислення, а також здатності до 

співробітництва з іншими людьми; воно спрямоване на формування 

активних життєвих позицій студента. Постає питання: «Невже такі самі 

підходи не використовуються і при традиційному педагогічному процесі?». 

Мета дослідження. Проаналізувати організацію учбового процесу при 

викладанні дисципліни «нормальна фізіологія». 

Основна частина. Чи можна вважати традиційне навчання так само 

проблемно-орієнтовним? Викладачі кафедри нормальної фізіології при 

класичному викладанні матеріалу так само формують у студентів 

інтелектуальні мотиви пошуку знань (студенти самостійно шукають знання, 

висувають свої припущення, тощо). 

Студентам пропонуються в якості самостійної роботи, на яку 

приділяється значний відсоток годин, дослідити сучасні наукові проблеми, 

по можливості пізнати їх на практиці. Найбільш талановиті з них займаються 

науково-дослідницькою роботою, приймають участь у конференціях, 

конкурсах. Також застосовуються нові форми роботи на заняттях у вигляді 

інтерактиву. Інтерактивні методи будуються на використанні творчих 

завдань. На сучасному етапі набирає популярності застосування 

комп'ютерних моделюючих систем для розв'язання фахових завдань за 

допомогою комплексного використання базових знань із загальноосвітніх і 

фахових дисциплін.  

І, як альтернатива, розглядається впровадження кейс-методики - 

методу випадків і ситуацій, заснованих на клінічних випадках.  

На зараз постає питання – яку форму організації учбового процесу 

обрати при викладанні теоретичної дисципліни – нормальної фізіології. За 

думкою викладачів кафедри нормальної фізіології ЗДМУ, при викладанні 

дисципліни нормальна фізіологія необхідно акцентуватися на традиційному 

навчанні, роблячи ставку на запам'ятовування знань та їх перевірку, і така 

форма навчання також має вважатися проблемною. Термін-слово 

«проблема» - грецького походження й означає «задача», «ускладнення». При 

традиційному викладанні також ставиться задача, яка може ускладнюватися, 
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також можуть поєднуватися методи навчання, створюватися проблемні 

ситуації, що сприятиме зацікавленості у студентів в отриманні нової для них 

інформації, а також формується мотивація навчально-пізнавальної 

діяльності, виникає стимуляція творчої активності і розвивається 

самостійність при вирішенні навчальних проблем.  

Заключення. Таким чином, популярний за кордоном кейс-метод 

клінічних випадків, що впроваджується в Україні, в тому числі і в 

Запорізькому державному медичному університеті, доцільно застосовувати, 

але, за думкою викладачів кафедри нормальної фізіології, серед студентів, 

які вже оволоділи базовими теоретичними дисциплінами, щоб у них була 

можливість порівнювати патологію з нормою. Скоріш за все це мають бути 

студенти третього року навчання, які будуть засвоювати клінічні дисципліни 

і їм стали б у пригоді знання саме з клінічної фізіології. Глибоке та детальне 

знання варіантів норми згодиться при застосуванні методу випадків і 

ситуацій, що в наступному допоможе поліпшить методологію традиційного 

навчання, усуне сухість викладання предмету за рахунок реальних 

прикладів.  

 

УДК 378.147.091.3.016:[378.4:61](477.64-25) 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНО-

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ЗАПОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

Фурик О.О., Рябоконь О.В., Оніщенко Т.Є. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, методика, 

Запорізький державний медичний університет. 

Методику проблемно-орієнтованого навчання в системі вищої освіти 

було розроблено з метою відповідати вимогам сучасного розвитку ринку 

праці і науково-технічного прогресу для вирішення нагальних проблем 

суспільства у підготовці професійних кадрів (Володин Н. Н., 2000; Митин М. 

Г., 2013). Медицина є однією з тих областей знання, де проблемні методи 

навчання можуть бути найбільш корисні. Сучасний медичний університет 

прагне до підготовки конкурентоспроможних фахівців міжнародного класу, 

які володіють навичками нестандартного критичного мислення та вмінням 

самостійно діяти. Даний метод призначений для стимулювання вивчення 

традиційних фундаментальних дисциплін з клінічної точки зору. Також 

акцентується додаток принципів базисних наук до клінічних ситуацій 

(Ержанова А.Е.). 

Проблемно-орієнтоване навчання являє собою особливу педагогічну 

стратегію зі своїм стилем досягнення знань, який дає можливість 

повноцінного оволодіння проблемою з глибоким, активним, стійким 

http://irbis.vnmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=MEDIC&P21DBN=MEDIC&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D.%20%D0%9D.
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контекстуалізованим освоєнням матеріалу реальних життєвих ситуацій при 

максимальному використанні доказово обґрунтованих світових 

інформаційних ресурсів (Нуртазин С. Т., 2013). У зв’язку з тим, що 

проблемно-орієнтоване навчання є перспективним напрямком розвитку 

медичної освіти, Запорізький державний медичний університет має перший 

досвід впровадження цієї методики.  

Мета дослідження: визначити особливості методики впровадження 

проблемно-орієнтованого навчання у Запорізькому державному медичному 

університеті. 

У Запорізькому державному медичному університеті 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 студентів 2 курсу медичного факультету. Для цього був 

модернізований робочий навчальний план і переглянутий розклад занять для 

цих студентів і встановлено наступну структуру занять протягом тижня: 6 

годин безперервного проблемно-орієнтованого навчання (заняття з 

викладачем-тьютором), 3 години лекцій щосереди та щоп’ятниці, 1 година 

практичних занять з тематики проблеми на відповідних клінічних кафедрах 

у п’ятницю. 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, 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 

реальних ситуацій, які переглядаються щороку.  

Кейс – це конкретна клінічна ситуація, опис подій у певній 

послідовності. 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. 

Заняття, які проводяться за методикою проблемно-орієнтованого 

навчання, розділяються на 3 частини. На першому занятті, у понеділок, 

студенти знайомляться з ситуацією, формулюють гіпотези та об’єкти 

навчання. Спочатку студентам надається загальна інформація та стислий 

опис ситуації, що склалася (щодо скарг, анамнезу, супутньої інформації про 

стан хворого, даних фізикального, лабораторного, інструментального 



168 

обстеження). В результаті обмірковування, мозкового штурму та дискусії 

студенти мають сформулювати можливі гіпотези, які пояснюють причини 

ситуації, що склалася. Всі гіпотези, а також ключову інформацію стосовно 

пацієнта записують на дошці. Кількість гіпотез при подальшому вивченні 

проблеми та отриманні додаткової інформації поступово зменшується до 

трьох. Потрібно відмітити, що для проблемно-орієнтованого навчання 

використовують спеціальні аудиторії з декількома дошками, що дозволяє 

зберігати інформацію у певному вигляді та видаляти за необхідності 

непотрібну і замінювати новою. Крім того, аудиторії оснащені комп’ютером, 

проектором, електронною дошкою.  

На друге заняття, яке відбувається у четвер, студенти приходять з 

новою зібраною інформацією, аналізують й обговорюють її між собою. В 

процесі обговорення на дошках записуються схеми, графіки, малюнки і т.п. 

Одночасно студенти формують нові об’єкти вивчення. Поступово студентам 

видається додаткова інформація від тьютора, після отримання якої студенти 

переглядають свої гіпотези. На третьому занятті студенти мають прийняти 

заключне рішення після обговорення та аналізу всієї отриманої інформації.  

Одним із найголовніших умов проблемно-орієнтованого навчання є 

активна співпраця студентів з метою 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, розвиток розумових здібностей. Постановка 

проблеми при розгляді клінічного випадку 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 і сприяє розвитку 

свідомого, мотиваційного підходу до навчання.  

2. Проблемно-орієнтоване навчання призводить до формування 

навичок самоорганізації, самонавчання і самоконтролю, тобто підвищує 

рівень свідомого ставлення до придбання професійних знань і умінь 

майбутнього лікаря. 
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Необходимость инновационных процессов в сфере обновления 

содержания, структуры, организации медицинского образования с целью 

совершенствования компетенций выпускника медицинского вуза, повышения 

конкурентоспособности казахских специалистов на мировом рынке 

медицинских услуг определены в Государственной программе развития 

здравоохранения Республики Казахстан и Концепции развития медицинского 

и фармацевтического образования Республики Казахстан на 2011– 2015 годы 

[1,2]. 

С этой целью, наряду с другими вузами Греции, Англии, Грузии и 

Украины, Медицинский университет Астана с 2013 года начал работу в 

международном грантовом проекте «Создание межрегиональной сети 

национальных центров медицинского образования, ориентированных на 

проблемно-ориентированное обучение (PBL) и виртуальных пациентов» в 

рамках Европейской программы «ТЕМPUS». 

В рамках программы «ТЕМPUS», по методике проблемно-

ориентированного обучения студентов прошли цикл семинаров и тренингов 

8 тьюторов и 1 тренер АО «Медицинский университет Астана». Тренинги 

провели рyководитель eLearning университета St. George’s (London) 

профессор Terry Poulton и консультант по PBL этого же университета Элла 

Искренко [3]. С целью повышения профессиональных качеств фасилитатора, 

PBL-тренером проведено 4 тренинга для тьюторов: «Основы метода 

проблемно-ориентированного обучения», «Студенты и тьютор в PBL», 

«Фасилитаторство в PBL», «Технология адаптации PBL-кейсов». 

В настоящее время в АО «МУА» созданы и работают группы по 

адаптации клинических случаев PBL, внесены требуемые изменения в 

существующую образовательную программу по специальности “Общая 

медицина”, отобраны группы студентов первого курса, которые участвуют в 

проекте, составлено расписание занятий, открыт сайт с материалами, 

отражающими реализацию проекта «ТЕМПУС» и веб-портал для создания 

виртуальных пациентов. Членами рабочей группы, совместно с тьюторами, 

проанализированы образовательные программы вузов-партнёров, 

определены общие структуры программ, рассмотрены различия в дизайне 

образовательных программ, согласованы подходы общего согласия для 

внедрения PBL в каждой новой образовательной программе. В настоящее 

время проводится анализ существующих случаев PBL образовательной 
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программы Университета Святого Джорджа (Лондон) и осуществляется их 

интеграция в образовательную программу АО «МУА» для 1, 2 и 3 года 

обучения. Начата работа по адаптации кейсов по программе «Виртуальный 

пациент», представленных западной стороной. Эти кейсы требуют 

изменений и дополнений, связанных с нормативными и правовыми актами 

Республики Казахстан, особенностями проведения диагностики заболеваний 

и оказания медицинской помощи, номенклатурой лекарственных препаратов, 

этническими особенностями. Занятия со студентами проводятся в 

специализированных комнатах, оснащенных всеми необходимыми 

техническими средствами. С февраля 2014 года обучение по данной 

методике прошли 4 малые группы (32 студента) факультета «Общая 

медицина». Было изучено 18 клинических случаев. И студенты, и тьюторы 

были приятно удивлены обширным объемом информации о строении и 

функционировании организма, методах диагностики и лечения, правах 

пациента, которые можно почерпнуть, изучая простой клинический случай. 

«Нам очень интересно. Высокая мотивация для самостоятельного изучения 

материала. Мы чувствуем себя докторами и четко осознаем, что от уровня 

наших знаний и принятых решений зависит здоровье и жизнь пациента», - 

говорят студенты во время рефлексии, которая проводится тьюторами после 

каждого занятия. 

Таким образом, внедрение PBL в учебный процесс АО «МУА», 

предоставление необходимых условий тьюторам и студентам для развития 

их творческого потенциала, обучение в малых группах и личностно-

ориентированной среде способствует повышению качества подготовки 

медицинских кадров, совершенствованию компетенций выпускника, 

повышению конкурентоспособности казахских специалистов на мировом 

рынке медицинских услуг. 
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Проблемно-орієнтоване навчання кардинально відрізняється від 

традиційного роллю викладача у навчальному процесі. Викладач в 

традиційній системі несе знання студентам, керує навчальним процесом, а в 

системі проблемно-орієнтованого навчання (ПОН) стає інструктором, який 

координує навчальний процес, незначно впливаючи на його перебіг. В 

традиційній системі викладач знаходиться в центрі навчального процесу, а в 

проблемно-орієнтованому – студенти. Викладач в ПОН називається 

тьютором, його завданням є активізація роботи групи студентів, направлення 

їх дискусії в необхідне русло. Ключова відмінність тьютора від традиційного 

викладача в тому, що тьютор повинен не передавати знання, а уважно 

спостерігати за дискусією студентів, активізувати «мовчазних» студентів, 

привчити їх не боятися висловлювати свої думки, аргументовано 

відстоювати їх, а лідерів в студентській групі привчити прислухатися до 

чужої думки. Тобто завдання тьютора - навчити студентів працювати в 

команді, допомогти їм розвити клінічне мислення. Тьютор повинен бути 

орієнтованим на студентів, допомагати їм проявити себе. 

Підготовити тьюторів з традиційних викладачів є досить нелегкою 

справою, особливо викладачів з великим педагогічним стажем. Безперечно, 

такі навички є новими для викладачів, вони повинні розвиватися та 

вдосконалюватися. Початковим етапом розвитку навичок тьютора є тренінг, 

в подальшому ж вони вдосконалюються безпосередньо під час занять ПОН. 

На базі Запорізького державного медичного університету було проведено 

декілька тренінгів для викладачів: перший - наприкінці травня 2014 року, 

другий - в жовтні 2014 року, третій - в лютому 2015. В першому тренінгу 

приймали участь 3 нових кандидата на роль тьютора та 4 тьютора, які були 

сертифіковані раніше за результатами тренінгу, проведеного в грудні 2013 

року досвідченими викладачами з університету Святого Георга в м. Лондон 

(Великобританія). Другий тренінг проведено за участю 3 кандидатів на роль 

тьюторів. Два майбутні тьютори були викладачами клінічних кафедр, два – з 

кафедр базових дисциплін, і ще два - з кафедр фармацевтичного факультету. 

В третьому тренінгу приймали участь 4 викладачі: два з клінічних кафедр, 2 

– з кафедр фармацевтичного факультету. Тренінги проводили за наступною 

схемою: спочатку майбутні тьютори отримували інформацію про ПОН, його 

принципи та відмінності від традиційного навчання, про особливості 
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проведення занять, їх структуру, про труднощі, з якими вони можуть 

стикнутися. В той же день проводився тренінг з використанням одного з 

початкових кейсів, при цьому в якості студентів виступали самі кандидати в 

тьютори, а один грав роль викладача, таким чином кожен з майбутніх 

тьюторів відчув себе в ролі викладача і студента. Ця частина тренінгу 

займала близько години. Друга частина тренінгу проводилася з групою з 8 

студентів з використанням того самого кейсу. Тренінг зі студентами 

проводився протягом 2 днів (перше та друге заняття), тьютори мінялися по 

черзі, з проміжком 20-40 хв., тьютор-тренер спостерігав за процесом і 

допомагав майбутнім тьюторам керувати процесом. На перервах з кожним із 

тьюторів проводились бесіди, вказувались їх помилки та досягнення.  

Необхідно зазначити, що спочатку як викладачам, так і студентам, 

було важко переорієнтуватися на нову систему навчання. Викладачі 

спочатку намагалися направити студентів, підказати, і весь час боролися з 

собою, щоб не домінувати в дискусії. Студенти спочатку весь час поглядали 

на викладача, чекаючи його схвалення або підказки. Але вже на другому 

занятті викладачі і студенти зрозуміли сенс цього навчання. Деякі з 

майбутніх тьюторів одразу відчули, як треба себе поводити на занятті з 

ПОН, іншим для цього знадобилось більше часу. Цей новий досвід 

сподобався як викладачам, так і студентам. В кінці першого дня тренінгу 

були обговорені перші враження кандидатів. Сама система їм дуже 

сподобалася, але вони відзначили, що важко привчити поводити себе не так, 

як на традиційних заняттях. Вони висловили думку, що така система 

навчання привчає студентів до клінічного мислення, до роботи в команді, до 

самопідготовки. Також при такому методі навчання студенти розуміють, що 

для лікування пацієнтів їм знадобляться знання базових дисциплін (біохімії, 

фізіології, анатомії, патофізіології тощо).  

Наприкінці тренінгу студенти мали нагоду висловити свою думку про 

ПОН. Їм дуже сподобалась така система навчання, вони бачать її 

необхідність для розвитку клінічного мислення, також вони відмітили, що 

вчаться слухати один одного, вони з інтересом шукали інформацію дома 

самостійно. Один студент відмітив мінус: неможна лінуватися, треба 

вчитися самому.  

Таким чином, ПОН є необхідним в підготовці лікаря, тому що 

розвиває клінічне мислення, інтерес до самопідготовки та 

самовдосконалення, вміння працювати в команді. Тренінги тьюторів повинні 

проводитися в декілька етапів: на першому етапі кожен з них повинен 

відчути себе і студентом і тьютором, другий етап повинен проводитися зі 

студентами. Чим різноманітніший склад студентів, тим краще для тренінгу, 

тому що викладач може спробувати себе з різними студентами. Незважаючи 

на те, що сама система проблемно-орієнтованого навчання припускає, що 

тьютором може бути взагалі не медик за освітою, щоб виключити 
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можливість підказки, на нашу думку тільки медик може помітити помилки 

студентів в розборі кейсу і запропонувати розібрати детальніше, щоб вони 

знайшли самі свою помилку. Таким чином виключається можливість 

неправильного засвоєння матеріалу. 
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Адаптация современных информационно-образовательных 

технологий к обучающему процессу в высшей школе – это характерная 

особенность педагогической науки и ее важнейшая составляющая. 

Интерактивные компьютерные модели и инновационные технологии в 

настоящее время широко используются в учебно-познавательной 

деятельности студентов практически на всех кафедрах университета. 

В настоящее время возрастает роль медийно-информационной среды, 

особенно сети Интернет, а также карманных и планшетных ПК для 

самореализации студента. Положительным здесь является  постоянный 

доступ к полной, современной информации в электронном виде, 

возможность ее хранения, неоднократности использования. Однако есть и 

негативная сторона вопроса. В обширном потоке многогранной информации 

студенту трудно ориентироваться. Особенно студенты первого и второго 

курсов при подготовке к практическим занятиям затрудняются выделять 

главное, не могут определить объем изучаемого материала по учебной 

программе. 

Нами проанализированы пути адаптации студентов к медийно-

информационным технологиям при изучении предмета, материалы 

методических конференций, справочной литературы, опыта методической 

работы кафедры за последний период, внедрения разработок принципиально 

новых подходов к освоению учебного материала студентами. 

Мультимедийные методики заменяют традиционные формы обучения. 

Современные студенты все реже обращаются к печатным учебникам, 

разработкам, методичкам, сборникам задач. Чаще пользуются планшетами, 

компьютерами, когда с помощью Интернета можно воспользоваться 

информацией в видеоформате.  

Преподаватели кафедры написали тексты лекций в электронном 

варианте, стремясь наиболее доступно излагать материал, насыщая его 
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графиками, иллюстрациями, схемами установок, приборами, которые 

используются в практической медицине и фармации.  

Cозданы электронные разработки к практическим занятиям и 

электронный учебник по физической и коллоидной химии для студентов 

фармацевтического факультета и учебное пособие для заочного отделения. 

Кроме того, на кафедре имеется электронный учебник по медицинской 

химии для студентов медицинского факультета, которые обучаются по 

специальности «Лечебное дело» и «Стоматология». Студенты могут 

беспрепятственно многократно пользоваться представленными материалами 

и при необходимости, скопировать на свои электронные носители для 

использования в домашних условиях в удобное время. 

Несмотря на дороговизну и трудоемкость  создания компьютерного 

класса, подготовки тестовых заданий, компьютеризация носит позитивный 

характер. Особую значимость приобрел компьютерный класс кафедры после 

подключения к сети Интернет. Студенты могут использовать для 

самообучения информацию по курсу, используя тесты, конспекты лекций и 

многие другие наработки кафедр других ВУЗОВ Украины, ближнего и 

дальнего зарубежья. Одним из удобств компьютеризации является 

возможность обновления информации, ее дополнение в режиме  ON- LINE . 

Введено электронный читательский билет, который позволяет: пользоваться 

электронным каталогом, прослушивать аудио-лекции, использовать 

электронные ресурсы кафедры и университетской библиотеки с доступом к 

локальной и общей сети, просматривать видеозаписи практических занятий. 

В рамках практического обучения студентов медицинских вузов 

особенно важна унификация получаемой информации с учетом новых 

научных данных, новейших технологий, методик обследования. 

Компьютерное тестирование выполняет обучающую, тренинговую и 

контролирующую функции. 

Тотальная компьютеризация имеет и негативные стороны, одной из 

которых является сиюминутное предоставление информации без понимания 

механизма действия, сути процесса. Студент получает информацию, а не 

образование. Он не учится дифференцировать, обобщать, анализировать и 

применять «интернетную информацию» к решению ситуационных задач, 

учится использовать чужой интеллект, а не развивает свой, не 

совершенствует свою мыслительную, познавательную и интеллектуальную 

функцию. 

Реалии современного образования требуют совершенствования 

методов изложения учебной и научной информации. Необходимость 

адаптации современных информационно-образовательных технологий к 

обучающему процессу в высшей школе очевидна. Но необходимо сохранять 

и традиционные методы обучения, чтобы не создавать пропасти между 
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виртуальными, интерактивными компьютерными моделями и реальной 

творческой индивидуальностью и компетентностью студента. 

 

УДК 378.147.091.3.016:616-006 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ 

ОНКОЛОГІЇ 

Шевченко А.І. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: медична освіта, проблемно-орієнтоване навчання, 

онкологія. 

Проблемно-орієнтоване навчання (ПОН) визначається як педагогічна 

стратегія, особливий стиль опанування знаннями, при якому стає можливим 

повноцінне опанування проблемою з глибоким, активним, стійким 

засвоєнням матеріалу реальних життєвих ситуацій. 

Пригнічений психологічний стан онкологічних хворих, їх юридична 

обізнаність, усвідомлення своїх прав, веде, на жаль, до поступового 

зменшення частини занять, які безпосередньо проводяться біля ліжка 

пацієнта. Тому на заняттях з онкології формування і закріплення навичок 

отримання студентами знань, здібності орієнтуватися в інформаційних 

потоках та мультидисциплінарних ситуаціях все частіше проходять шляхом 

розв’язання ситуаційних задач. Активна співпраця студентів найбільш 

ефективно проходить у групах по 4-5 чоловік, зазвичай у формі дискусії, 

керованої викладачем. Мінімальний обсяг його прямих імперативних 

інструкцій при ПОН примушує студентів брати на себе відповідальність за 

власне навчання з метою більш різнобічного вивчення теми заняття і 

формування правильного розв’язання запропонованих клінічних ситуацій. 

Останні є прикладами конкретних клінічних випадків, які ілюстровані 

рентгенограмами, комп’ютерними томограмами, даними ультразвукового 

дослідження, цитологічними або гістологічними висновками, результатами 

клінічних і біохімічних аналізів тощо. 

По ходу обговорення задачі викладач заохочує активне обговорення 

проблеми, забезпечує взаємодоповнювальну роботу студентів, забезпечує 

можливість отримання додаткової інформації, підтримує «русло» ведення 

обговорення і виконує скоріше роль тьютора – тобто не того, хто передає 

знання, а того, хто передає досвід навчання. 

Така робота дозволяє студентам не просто використовувати 

акумульовані знання, але й сприяє розвитку гнучких пізнавальних стратегій, 

які допомагають провести аналіз непередбачених, нестандартних ситуацій 

для прийняття правильних рішень, які іноді виходять за рамки 

загальноприйнятих інструкцій. Це є дуже важливим моментом, адже проста 

здібність знаходити єдину правильну відповідь при використання тестових 

завдань мало сприяє становленню майбутнього лікаря. 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Недоліком такої форми роботи є те, що в сучасних умовах викладання 

клінічних дисциплін, зокрема і онкології, викладач повинен працювати з 

групами студентів по 10-12 чоловік, що значно знижує ефективність такої 

форми проблемно-орієнтованого навчання. 

Наступним кроком її розвитку, на наш погляд, повинна стати розробка 

комп’ютерних навчальних програм із великою кількістю конкретних 

клінічних випадків зі змінними параметрами, динамічним ілюстративним 

матеріалом (аудіо- і відеозаписи, слайди), реакцією комп’ютера на 

неправильні дії студента, які можуть призвести до негативних наслідків 

тощо. 

Аналіз попереднього досвіду використання проблемно-орієнтованого 

навчання свідчить про його позитивний вплив на осмислення, засвоєння і 

правильне використання студентами навчального матеріалу у порівнянні з 

аналогічними параметрами при традиційному навчанні.  

 

УДК3078.147.091.3.016:378.4.014.25(477):061.1ЕС 

ПЕРЕВАГИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У 

СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В РАМКАХ ПРОБЛЕМНО-

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ЗГІДНО ПРОЕКТУ TEMPUS  

Шумна Т.Є. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: студенти, навчальний процес, проект TEMPUS. 

Програма TEMPUS спрямована на реформування у сфері вищої освіти 

і узгоджується з положеннями Болонського процесу. Тому нашою метою 

було забезпечення, аналіз та виділення переваг організації навчального 

процесу у студентів, що навчаються в рамках впровадженого проблемно-

орієнтованого навчання. При цьому щотижневий розгляд кейсів передбачає, 

що як лекції, так і практичні заняття будуються за темою, що стосується 

клінічного прикладу конкретного пацієнта з певною патологією. Так, зі 

студентами II курсу в першому семестрі на 18 тижні експериментального 

проблемно-орієнтованого навчання був розглянутий кейс на клінічному 

прикладі хворої V.M. з целіакією. В рамках структури цього кейсу, у 

вівторок, середу та четвер студенти прослухали три лекції, що стосувалися 

анатомо-фізіологічних основ травлення, диференційної діагностики 

функціональних гостро-інтестінальних розладів і органічних захворювань 

кишківника та основних напрямків їх терапії. Кожна лекція тривала 60 

хвилин, без перерви. Лекції, як і подальші заняття з т'юторами, проводились 

в аудиторії, спеціально обладнаній сучасними інформаційними 

технологіями. В четвер, на базі клінічної лікарні, студенти мали змогу 

провести клініко-анамнестичне об'єктивне обстеження пацієнта за темою 

кейсу. У відділенні лабораторної діагностики були продемонстровані 

загальноклінічні, біохімічні, копрологічні, бактеріологічні методи 
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дослідження. На кафедрі факультетської педіатрії викладач ознайомив 

студентів із діагностичними можливостями ультразвукового апарату «Esaote 

Mylab 50» при дослідженні органів черевної порожнини. Практичне заняття 

також тривало 60 хвилин. Така тривалість лекцій та практичного заняття не 

передбачає додаткових перерв і це дозволяє студентам максимально 

сконцентруватись на проблемі, не відволікатися, швидко переключатись з 

розгляду одного питання на інші та максимально правильно висловлювати 

свої думки, більш точно орієнтуватися в конкретній ситуації, стимулює до 

прийняття правильних рішень за короткий проміжок часу, що є необхідним 

при лікуванні та наданні екстреної допомоги при невідкладних станах.  

Висновок: отриманий досвід щодо організації та забезпечення 

навчального процесу у студентів за новою навчальною програмою в рамках 

проекту TEMPUS з перевагою показав свою ефективність щодо підвищення 

активності студентів на заняттях та забезпечення системної, якісної і 

ефективної медичної освіти. 

 

УДК: 378.147.016:577.3]-057.875(=111)[378.4:61](477.64-25) 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ 

ДЛЯ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ФІЗКОЛОЇДНОЇ 

ХІМІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Щербак М.О., Каплаушенко А.Г. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: студенти, навчальний процес, мультимедія. 

Вивчення хімії, як однієї з основних ланок медичної освіти, націлено 

на підготовку спеціалістів, які зможуть реалізувати програму двох 

пріоритетних проектів «Освіта» та «Здоров’я». Вдосконалення процесів 

викладання матеріалу є одним із напрямків реалізації означеної мети.  

Метою нашої роботи є вдосконалення навчального процесу для 

студентів англомовної форми навчання зі спеціальності «лікувальна справа», 

сформувати системні знання студентів про фізико-хімічні процеси та їх 

застосування в медицині. 

Оскільки медична хімія вивчається на першому курсі, то з цілого ряду 

причин, студенти важко долають бар’єр між шкільними та вузівськими 

вимогами. Особливо це стосується студентів з інших країн світу, що 

навчаються у Запорізькому державному медичному університеті. Саме тому 

викладачі кафедри фізколоїдної хімії розробили послідовний план подолання 

означених проблем.  

На першому етапі усі викладачі фізколоїдної хімії отримали 

відповідну кваліфікацію з англійської мови на право викладання медичної 

хімії. Надалі, для студентів англомовної форми навчання було розроблено 

методичні рекомендації, навчальні посібники, протоколи для практичних 
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занять та лекційні зошити, що значно спрощують сприйняття матеріалу. На 

наступному етапі в навчальний процес впроваджено використання 

мультимедійних презентацій з кожної теми заняття та відеофільми по 

виконанню лабораторних робіт.  

Результатом проведеної роботи стало підвищення показників як 

якісної так і кількісної успішності студентів англомовної форми навчання зі 

спеціальності «лікувальна справа», а також розподілення функцій викладача 

та студента. Так особливість самостійної роботи полягає у тому, що студент 

отримує можливість реалізувати творчий потенціал та має доступ до 

нетрадиційних джерел інформації, а функції викладача набувають 

консультативно-координуючий характер. 

Постійний моніторинг учбових досягнень студентів дозволяє вносити 

корективи в процес викладання, а також сприяє пошуку оптимальних шляхів 

підвищення якості хімічної підготовки майбутніх лікарів.  

 

УДК 378.147.091.3.016:544 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ 

Юрченко І.О. 

Запорізький державний медичний університет 

Ключові слова: навчальні технології, проблемно-орієнтоване 

навчання, фізична хімія. 

У теперішній час у сучасному виші велика увага приділяється 

впровадженню інноваційних методів навчання в навчальний процес. Це 

впровадження мультимедійних технологій, збільшення годин самостійного 

та дистанційного навчання. Правильне поєднання традиційних та 

інноваційних методів навчання допомагає розвитку пізнавальних інтересів і 

творчих здібностей студентів, їх підготовці до практичної роботи. У зв'язку з 

цим, все більшої популярності набувають сучасні методики навчання, 

спрямовані на вироблення у студентів певних практичних навичок. Відступ 

від класичної академічної тактики освіти особливо яскраво виражена в 

західних ВНЗ.  

Метою даної роботи було впровадження нової навчальної методики 

проблемно-орієнтованого навчання PBL (Problem-Based Learning) при 

викладанні фізичної хімії студентам заочного відділення. 

Фізична хімія є базовою дисципліною у підготовці провізорів, її 

фундаментальні закони безперечно знаходять своє відображення у 

практичній фармації. Студенти заочної форми навчання як правило мають 

всього кілька лекцій та практичних занять, що є дуже мало у порівнянні зі 

студентами очної форми навчання. Навчальний план побудовано таким 

чином, щоб на практичні заняття винести найбільш складні теми, такі як 

хімічна кінетика та фазові рівноваги, розчини електролітів та електрохімія. 
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Попередньо студентам видаються завдання з вихідними питаннями, далі 

протягом 2-3 практичних занять йде розбір начального матеріалу та 

виконання лабораторних робіт.  

Використання PBL методики на заняттях набагато покращує процес 

освоєння матеріалу, вчить студентів мислити і по-справжньому 

застосовувати знання, отримані на лекціях, а також цей метод спрямований 

на самостійну роботу студента. При цьому акцент навчання зміщується з 

викладача на студента, так як тепер студент займає більш активну роль, 

намагаючись вирішити поставлену практичну задачу. Дана методика вчить 

студента ширше і глибше осмислювати все сказане викладачем під час 

лекцій і написане в підручниках.  

Таким чином, впровадження методу проблемно-орієнтованого 

навчання у начальний процес з фізичної хімії значно поліпшує якість знань і 

компетенцій студентів, що підтверджується результатами фінальних 

комп’ютерних тестувань (модульний контроль з дисципліни), але в той же 

час, PBL методика вимагає високого професіоналізму і додаткових зусиль з 

боку викладача. 
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