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Якість освіти на рівні нашого навчального закладу 
здійснюється за такими критеріями: якість змісту освіти, 
якість підготовки випускників. Методи діагностики знань 
(внутрішній моніторинг) використовуємо у вигляді комп-
лексних систем, які водночас забезпечують об’єктивність 
оцінювання навчальних досягнень студентів і їх мотива-
цію до плідної роботи упродовж усього періоду навчання з 
врахуванням індивідуально-психологічних особливостей 
студентів. За рівнем використовуємо внутріучилищний та 
внутрішньогруповий контроль якості освіти. Моніторинг 
якості освіти в училищі здійснюється під керівництвом 
адміністрації. Безпосереднє проведення робіт зі збору, 
систематизації й узагальнення інформації, написання 
звітів в основному покладається на заступників директо-
ра та завідувачів відділень. Виокремлюємо семестровий 
підсумковий контроль і державну атестацію. Використо-
вуючи суб’єкт-суб’єктні відносини при роботі із студен-
тами на початку вивчення навчальних дисциплін, прово-
димо анкетування з метою дослідження індивідуально-
психологічних особливостей студентів та вибору форм 
контролю знань, тобто організація зворотного зв’язку як 
засобу управління навчально-виховним процесом.

Під час навчального процесу у навчальному закладі 
використовуємо такі форми контролю (підсумковий): ди-
ректорські контрольні роботи, іспити, ДПА, заліки, тести, 
захисти практик (діагностична функція). На практичних за-
няттях застосовуємо комплексні методи конт ролю, їх пра-
вильне поєднання дає можливість регулярно та об’єктивно 
виявляти динаміку формування системи знань та умінь:

Усне опитування (фронтальне, індивідуальне та ком-
біноване опитування).

Письмове опитування (термінологічні диктанти, тес-
ти різного рівня складності, реферати, ситуаційні задачі, 
науково-дослідні роботи).

Практична перевірка (дає можливість виявити, як 
студенти вміють застосовувати отримані знання на прак-

тиці, наскільки вони оволоділи необхідними уміннями, 
головними компонентами діяльності). Для оцінки ступеня 
знань розроблено критерії оцінювання виконання прак-
тичних навичок на основі принципу єдності вимог та ін-
дивідуальності перевірки.

Висновок. Розв’язання завдань щодо підготовки 
фахівців, які відповідають вимогам сьогодення, безпо-
середньо залежить від змісту та організації навчально-
виховного процесу, оскільки саме в його перебігу про-
ходить професійне становлення особистості. Контроль 
знань студентів – це невід’ємна і важлива частина процесу 
навчання. Діагностика слугує теоретичним фундаментом 
педагогічної діяльності та інструментом управління на-
вчальним закладом. Проведення внутрішнього контролю 
якості освіти стимулює позитивні перетворення та вмоти-
вовує учасників навчально-виховного процесу до якісних 
змін, дає можливість проводити аналіз навчального про-
цесу та визначати його ефективність (результативність), 
планувати наступні етапи.
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Харківський національний медичний університет

APPLICATION OF INTERNAL CONTROL OF EDUCATION QUALITY DURING TEACHING  
OF DISCIPLINE «PHYSIOLOGY» FOR ENGLISH-MEDIUM STUDENTS

D. I. Marakushin, L. V. Chernobay, I. S. Karmazina, O. V. Vasylieva, I. N. Isaeva, R. V. Alekseenko, N. S. Globa
Kharkiv National Medical University

У статті розглянуто питання застосування внутрішнього контролю якості навчання при викладанні дисципліни «Фізіо-
логія» для англомовних студентів на кафедрі фізіології Харківського національного медичного університету. Наведені власні 
інновації методичного забезпечення самостійної роботи англомовних студентів, що сприяє формуванню клінічного мислення 
майбутніх лікарів, розвиває їхні творчі здібності, особисту ініціативу у засвоєнні «важких» тем фізіології.

The article considers issue of application of internal control of education quality during teaching of discipline “Physiology” 
for English-medium students in physiology department of Kharkіv National Medical University. The article contains the author’s 
innovations of methodic supply of English-medium students independent work that contribute to formation of clinical thinking of future 
doctors, develop their creative ability and own initiative for mastering of difficult topics of physiology course.  

Вступ. Підвищення якості вищої освіти фахівців і за-
безпечення на цій основі конкурентоспроможності випуск-

ників медичних ВНЗ як на внутрішньодержавному рівні, 
так і в будь-якій країні світу, підняття авторитету та прести-
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жу української вищої медичної освіти є метою реалізації 
закону України «Про вищу освіту». При цьому дуже корис-
ним для досягнення успіху є збільшення обсягу всіх видів 
самостійної роботи студентів (аудиторної та позааудитор-
ної), забезпечення її якісного організаційно-методичного 
запровадження та визначення її оцінки шляхом застосуван-
ня внут рішнього моніторингу різних видів самопідготовки 
студентів [1]. Оскільки об’єктом оцінки є навчальний про-
цес, то інформація, зібрана протягом виконання внутріш-
нього контролю, повинна забезпечити викладача необхідни-
ми та достатніми даними для корекції навчального процесу 
(особливо для англомовних студентів) та його об’єктивно 
значущого методичного оснащення [2]. 

За останні роки в Харківському національному медич-
ному університеті (ХНМУ) значно збільшилася кількість 
іноземних студентів. Це спричинило не лише до зростан-
ня вимог до рівня професійно-педагогічної підготовки ви-
кладачів, а й до володіння навичками міжкультурної ко-
мунікації, що спирається на знання національної культури 
іноземних студентів, їхньої етнічної та соціальної психо-
логії [3]. 

основна частина. Розширення використання всіх 
видів самостійної роботи студентів при вивченні дис-
ципліни «Фізіологія» викликано необхідністю посилити 
активність самопідготовки студентів до занять, що було 
враховано при створенні Робочих програм для всіх медич-
них спеціальностей та для стоматологічного факультету. 
Так, з 300 навчальних годин зі спеціальності «Лікувальна 
справа» 120 годин (30 %) навчального часу відведено для 
самостійної роботи. При цьому особливу стурбованість 
кафедральний колектив висловлює щодо викладання дис-
ципліни іноземним студентам, як російськомовним, так і 
англомовним (V та VI факультети з підготовки іноземних 
студентів). У першому випадку труднощі засвоєння мате-
ріалу створюються недостатнім знанням російської мови 
та низькою навчальною мотивацією та базовою підготов-
кою студентів; у другому – недостатнім знанням англій-
ської мови, «чужинною» обстановочною аферентацією та 
складними побутовими умовами.

Для об’єктивізації та полегшення самопідготовки 
студентів викладацьким колективом кафедри створено 
англійською мовою медичні рекомендації двох видів. По-
перше, це методичні рекомендації у вигляді інформацій-
них блоків, які є доповненням до лекційного матеріалу та 
підручників, наприклад: «Фізіологія сенсорних систем (у 
3-х частинах)», «Біологічна регуляція функцій організму», 
«Фізіологія провідних шляхів спинного мозку та черепних 
нервів», «Фізіологія системи травлення та живлення» та 
ін. Така численність видань продиктована тим, що англо-
мовні підручники хоч і є класичними фундаментальними 
виданнями, але, як правило, не відповідають робочим про-
грамам з вивчення фізіології у вітчизняних ВНЗ, а деякі 
розділи фізіології (наприклад, «Фізіологія вищих інтегра-
тивних функцій») розглядаються в них не в повному об-
сязі. По-друге, створено методичні рекомендації для поза-
аудиторної самостійної роботи з дисципліни «Фізіологія». 
Вони являють собою збірки креативних завдань не тільки 
контролюючого, але й навчаючого характеру: схеми, ілю-
страції до фізіологічних механізмів, графологічні структу-
ри, порівняльні таблиці.

Самостійна позааудиторна робота також включає 
в себе створення студентами доповідей та рефератів 
за темами, які не включені до аудиторних практично-

семінарських занять. Робота оцінюється як індивідуаль-
не завдання з оцінкою 10 балів додатково до навчального 
рейтингу студента. Методичним оснащенням цього виду 
навчання є «Тематичні плани для реферативної позаауди-
торної самостійної роботи студентів».

Для методичного забезпечення всіх видів самопідго-
товки студентів та відстежування результатів її успішнос-
ті на кафедрі створено «Методичний кабінет викладання 
фізіології для англомовних студентів». У ньому зібрано 
не тільки всі методичні матеріали з викладання дисциплі-
ни, а також для моніторингу: контрольні роботи для зрізів 
знань, тестові завдання початкового та кінцевого рівнів 
знань, білети для атестаційних занять, переліки практич-
них навичок та теоретичних питань для підготовки до ек-
замену.

Для оцінювання успішності виконання всіх переліче-
них видів самостійної роботи студентів проводиться по-
стійний внутрішній контроль, що являє собою різні форми 
проміжної атестації: теоретичне обговорення матеріалу у 
вигляді усного опитування; атестаційне заняття, яке скла-
дається з розв’язування ситуаційних задач та усної відпо-
віді; кафедральні зрізи знань; залікові заняття й екзамен. 
Дослідження поточної успішності проводиться щомісяця 
та обговорюється на кафедральних нарадах. Підсумком та 
кінцевою метою є виявлення «групи ризику» студентів з 
академічною заборгованістю, незадовільним відвідуван-
ням занять, що є особливо характерним для студентів з 
англомовною формою навчання. Ця інформація доводить-
ся до відома студентів VI факультету ХНМУ (англомовна 
форма навчання) щомісячно. Для заохочення студентів з 
відмінною успішністю їхній поіменний перелік представ-
лений на кафедральному стенді.

Особливе значення для навчання англомовних сту-
дентів мають об’єктивні методи активізації їх участі в на-
вчальному процесі та його внутрішній контроль [3]. Так, 
цілком новою формою самостійної аудиторної роботи на 
кафедрі фізіології є проведення внутрішньокафедральних 
конференцій за деякими розділами дисципліни: «Гумо-
ральна регуляція вісцеральних функцій організму», «Фі-
зіологія сенсорних систем», «Вищі інтегративні функції», 
«Фізіологія реґіонарного кровообігу», та «Фізіологія го-
меостатичної функції нирок». Алгоритм проведення таких 
конференцій включає: підготовку студентами короткої до-
повіді (3-5 хвилин), опонування доповідачеві, дискусію у 
рамках теми, що розглядається. При цьому оцінюються не 
тільки доповіді студентів, а й їхня активність під час дис-
кусії. Ця форма методичного забезпечення самостійної ро-
боти сприяє формуванню клінічного мислення майбутніх 
лікарів, розвиває їхні творчі здібності, особисту ініціативу 
у засвоєнні «важких» тем фізіології.

Таким чином, ми вважаємо за доцільне та перспек-
тивне проведення кафедрального внутрішнього контролю, 
який є основою «прозорого» простежування успішності 
навчального процесу.

Висновки. Ми розглядаємо внутрішній кафедральний 
контроль якості навчання як безперервний процес пильну-
вання та реєстрації параметрів успішності. Його основною 
метою є активізація індивідуальної навчальної мотивації, 
спрямованої на розвиток творчого підходу при вивченні 
будь-якої теоретичної дисципліні, якою є й фізіологія.

Враховуючи, що за останні роки в ХНМУ значно збіль-
шилась кількість іноземних студентів, при цьому більший 
відсоток їх – це англомовні студенти, ми вважаємо доціль-
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ним ввести підготовку до складання міжнародного іспиту 
Cambridge English Language Assessment-Level B2 як скла-
дової частини підготовки та атестації викладачів ХНМУ, 
що займаються науково-дослідницькою роботою. Вільне 
знання англійської мови дозволить, з одного боку, покра-
щити навчально-педагогічний процес, з іншого – створити 
умови для збільшення мобільності викладачів. 
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ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

За сучасними вимогами кредитно-модульної системи 
освіти, учбовий процес у вищому навчальному закладі 
складається з лекцій, практичних занять та самостійної 
позааудиторної роботи студентів, що є його невід’ємною 
складовою. Самостійна робота студентів є спланованою 
пізнавальною, організаційно і методично спрямованою 
діяльністю, яка здійснюється індивідуально без допомоги 
викладача. Зміст і форма самостійної роботи студентів ви-
значаються відповідно до вимог державного стандарту ви-
щої освіти, нормативно-методичних документів та змісту 
навчання [1].Форми та обсяги самостійної позааудиторної 
роботи студентів стоматологічного факультету з предмету 
“пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології” регла-
ментуються відповідними методичними рекомендаціями 
для самостійної роботи студентів.

У 2015–2016 навчальному році студенти навчаються 
за перехідною програмою [2], яка передбачає скорочення 
кількості практичних занять на ІІ курсі стоматологічного 
факультету з пропедевтики дитячої терапевтичної стомато-
логії на 10 годин. Такі зміни до навчальної програми при-
звели до збільшення обсягу матеріалу, винесеного для са-
мостійного опрацювання, але кількість годин, відведених 
для цього, залишилася без змін (30 годин). Це призвело до 
необхідності пошуку нових ефективних методів засвоєння 
інформації студентами та контролю якості опрацювання 
матеріалу викладачем.

Впровадження сучасних комп’ютерних технологій (і 
мультимедійних зокрема) в навчальний процес є найбільш 
перспективним методом засвоєння нової інформації. У 
зв’язку з цим ми пропонуємо ідею створення студентами 
стоматологічного факультету (у т.ч. і підготовки інозем-
них громадян) на ІІ курсі мультимедійних презентацій для 
самостійного вивчення різних тем як ефективний метод 
контролю якості самостійної позааудиторної роботи під 
час практичного заняття.

При цьому, студенти отримують теми для позаауди-
торної роботи на початку семестру згідно тематичного 

плану самостійної роботи студентів із предмету “пропе-
девтика дитячої терапевтичної стоматології” [3] та визна-
чаються терміни виступу із презентаціями. Як свідчить 
наш досвід, студенти надають перевагу саме такому мето-
ду опрацювання тем для самостійної роботи на противагу 
рефератам, як було прийнято раніше. При цьому основни-
ми завданнями викладача є перевірити вивчене та оцінити 
якість підготовки студента, допомогти скерувати думку в 
правильному напрямку, мотивувати студентів самостійно 
мислити і вирішувати питання планування та організації 
своєї навчальної діяльності.

Висновок. Упровадження сучасних освітніх техно-
логій, зокрема, мультимедійних презентацій, які готу-
ються студентами, надає можливості для вдосконалення 
самостійної позааудиторної роботи студентів в умовах 
кредитно-трансферної системи освіти, сприяє повноцінні-
шому засвоєнню матеріалу та формуванню знань і умінь, 
що допомагає у підготовці майбутніх кваліфікованих 
лікарів-професіоналів європейського рівня.
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