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ідей. Якщо під час мозкового штурму не вдається отримати 
багато варіантів, це говорить про те, що студенти бояться 
висловлюватись. Об’єднання або заміна раніше висунутих 
ідей часто веде до появи нових, які перевершують вислов-
лені раніше. Відсутність оцінювання студентів при вислов-
люванні помилкових тверджень сприяє активізації студен-
тів, завдяки чому вони сміливіше включаються у діалог, що 
трансформує заняття у креативний процес пізнання нового 
матеріалу. Закладаються основи компетентностей роботи у 
команді. При цьому студенти вчаться спілкуватися з людь-
ми, мислити логічно і в критичних ситуаціях, бути демо-
кратичними, а також ухвалювати продумані рішення[5].

Висновки. Впровадження інноваційних технологій 
при підготовці майбутніх лікарів сприятиме підвищенню 
ефективності формування їх професійній компетентності. 
Інтерактивні технології навчання дозволяють вирішувати 
кілька завдань: сприяють розвитку комунікативних умінь 
й навичок, привчають працювати в команді й прислухати-
ся до думки своїх однокурсників. Більш вагомий результат 
може дати поєднання різних моделей навчання, оскільки не 
виявлені методики, які б характеризували галузеві особли-
вості педагогічного процесу.

Цілеспрямоване, комплексне використання колекти-
вом кафедри різних форм і методів організації навчаль-
ного процесу сприяє поглибленню теоретичних знань та 
формуванню клінічного мислення, набуттю практичних 
навичок, вихованню ділових, професійних якостей студен-
тів, що у свою чергу, формує майбутнього лікаря-фахівця. 
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У статті було розглянуто питання навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни «Фізіологія» на кафедрі 
фізіології Харківського національного медичного університету в сучасних умовах імплементації Закону України «Про вищу 
освіту».

The article considers issue of educational-methodical and organizational support of «Physiology» discipline in Physiology depart-
ment of Kharkiv National Medical University in moderm conditionts of the implementation of the law of Ukraine, «Higher Education 
Act».

Вступ. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» 
вища освіта є сукупністю систематизованих знань, умінь 
та практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадських якостей [1]. Метою підвищення 
якості вищої освіти фахівців є забезпечення конкурентно-
спроможності випускників медичних ВНЗ як на внутріш-
ньодержавному ринку праці, так і в будь-якій країні світу, 
підняття авторитету та престижу Української вищої медич-
ної освіти. Цього можна досягти шляхом забезпечення мо-
більності студентів у процесі навчання та гнучкості підго-
товки фахівців, шляхом створення умов для активної участі 
студентів у навчальному процесі. При цьому дуже корисним 
для досягнення успіху є при збільшенні обсягу самостійної 
роботи студентів – забезпечення її якісного організаційно-
методичного запровадження, а також досягнення прозорос-
ті навчального процесу та визначення його оцінки [2].

Основна частина. Враховуючи все вищесказане, на кафе-
дрі фізіології Харківського національного медичного універси-

тету (ХНМУ) були удосконалені робочі навчальні програми з 
дисциплини «Фізіологія» для студентів вищих медичних за-
кладів освіти (спеціальності: 7.12010001 «Лікувальна справа», 
7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична 
справа», 7.12010005 «Стоматологія»). Це було викликано та-
кож тим, що «Типова програма з дисципліни «Фізіологія» була 
видана 10 років тому та з тих пір не удосконалювалася.

Вивчення фізіології у ВНЗ здійснюється впродовж 
ІІІ-ІV семестрів 2-го року навчання. Це виправдано тим, 
що: а) фізіологія як навчальна дисциплина грунтується на 
вивченні студентами медичної біології, медичної та біоло-
гічної фізики, медичної та біоорганічної хімії, біологічної 
хімії, анатомії та гістології, а також інтегрується з цими 
дисциплинами; б) фізіологічні знання закладають основи 
вивчення клінічних дисциплин та дисциплин загальної па-
тології. Все це дає можливість застосування знань з фізіо-
логії в процесі подальшого навчання в медичному ВНЗ та 
в професійній діяльності лікарів [3]. 
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Відповідно до Робочих програм організація навчаль-
ного процесу здійснюється за умов ECTS, що передбачає 
розподіл навчального матеріалу за розділами фізіології 
(17 розділів), послідовність вивчення яких базується на 
логічних причинно-наслідкових зв’язках. Саме це має по-
легшити і об’єктивізувати засвоєння навчального матеріа-
лу. На основі послідовності розподілу розділів викладаць-
ким колективом кафедри фізіології ХНМУ були створені 
«Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної 
роботи студентів» у форматі «Робочого зошита». Весь на-
вчальний матеріал був розподілений на 3 таких видання, 
кожне з яких являє собою котрольно-навчальний посіб-
ник, що містить великі блоки навчальної інформації: тек-
сти, схеми, таблиці, ілюстрації навчального характеру. На 
основі цієї інформації, лекційного матеріалу, даних під-
ручників пропонується відповісти на питання, заповнити 
таблицю, зробити висновок тощо. Іншим методичним ви-
данням є «Методичні рекомендації – збірник ситуаційних 
завдань ліцензійного іспиту «Крок-1», в яких завдання 
представлені по розділах, а в кожному розділі – за тема-
ми чергового заняття. Крім вирішення завдань студенту 
пропонується записати у цьому виданні навпроти кожного 
завдання – повне теоретичне обгрунтування обраної із на-
бору дистракторів правильної відповіді. Контроль цієї по-
зааудиторної самостійної роботи проводиться постійно на 
кожному занятті викладачем і є критерієм оцінки поточної 
навчальної діяльності (ПНД).

Досвід викладацької діяльності показує, що описана 
методика викладання, з одного боку, дозволяє розглянути 
всі теоретичні питання, які визначені навчальним планом 
згідно з тем кожного розділу фізіології у відповідності з 
«Робочою програмою». З іншого боку, розбір ситуаційних 
завдань «Крок-1» забезпечує розвиток медичного логічно-
го мислення, знаходження вірних причинно-наслідкових 
зв’язків виникнення того чи іншого фізіологічного про-
цесу, що закріплює розібраний теоретичний матеріал і, в 
кінцевому рахунку, об’єктивізує процес навчання [3]. Ця 
методична робота проводиться викладачами кафедри з ме-
тою покращення підготовки студентів до складання МЛІ 
«Крок-1». Цьому сприяє також проведення викладачами 
кафедри згідно з графіком щоденних індивідуальних кон-
сультацій для студентів 2-го та 3-го курсів [4]. 

Контроль засвоєння матеріалу в ECTS передбачає оці-
нювання ПНД в кінці кожної теми викладачем академічної 
групи з використанням 4-бальної (традиційної) системи. 
Дуже важливим, з нашої точки зору, є введення атестацій-
них занять наприкінці вивчення кожного розділу фізіології. 
Критерієм допуску є повна відсутність будь-якого виду за-
боргованості: незадовільних оцінок, невідпрацьованих про-
пусків практичних занять і лекцій, а також обов’язкова на-
явність «Робочого зошита» та збірника ситуаційних завдань 
ліцензійного іспиту «Крок-1» з повним їх заповненням. Та-
ким чином, атестаційні заняття є критерієм засвоєння всьо-
го розділу та об’єктивно характеризують як мотиваційні, 
так і дійсно існуючі здатності студента до навчання.

Ще більш важливим процесом з методичної точки зору 
викладання дисципліни «Фізіологія» є введення в ECTS з 
2015 р. іспиту. Ця форма контролю засвоєння матеріалу 
найбільшою мірою мобілізує студента до систематизації 
фізіологічних знань і формує у нього загальне системне 
уявлення про функціонування здорового організму.

Ще більш важливим процесом з методичної точки 
зору для розвитку творчого мислення, вміння системати-

зувати знання і застосовувати їх на майбутній практиці, 
кафедра вибрала ще одну форму об’єктивізації навчаль-
ного процесу, а саме проведення в травні місяці кожно-
го навчального року міжвузівської студентської наукової 
конференції з міжнародною участю, а також олімпіади з 
фізіології.

Однак, навчання як процес стає результативним тіль-
ки в умовах активації пізнавальної діяльності студен-
тів. Спираючись на наш досвід, ми вважаємо, що цього 
можна досягти при застосуванні нових форм навчально-
методичного та організаційного забезпечення викладання 
дисципліни. В цьому навчальному році ми методично роз-
робили нову форму проведення аудиторної роботи студен-
тів. Це аудиторна внутрішньокафедральна монотематична 
студентська конференція. У форматі її проведення від-
бувається активація пізнавальної діяльності студентів за 
всіма складовими: мотивація навчальної діяльності, якості 
та ефекту сприйняття, творчих і організаторських здібнос-
тей, розвитку уміння обирати різні форми розумової ді-
яльності на шляху до мети. У поточному навчальному році 
ми проводимо шість таких конференцій за найважчими до 
розуміння сприйняття тем Робочої програми з фізіології. 
Вже проведені наступні монотематичні конференції: «До-
слідження механізмів гуморальної регуляції вісцеральних 
функцій» (4 години); «Вищі інтегративні функції. Сенсор-
ні системи. Соматосенсорний аналізатор. Ноцицептивна і 
антиноцицептивна системи» (4 години); «Захисні функції 
крові. Система регуляції агрегатного стану крові» (4 годи-
ни). Зазначені конференції проводяться у всіх групах від-
повідних факультетів та передбачають участь у них всіх 
студентів даної групи. Підготовка доповіді обов’язково 
супроводжується мультимедийною презентацією, що під-
силює наочність і засвоєння матеріалу. Участь студентів 
оцінюється в традиційних балах, які входять в підсумкову 
рейтингову оцінку ECTS.

Висновки. Ми розглядаємо всі вищезазначені форми 
викладацької діяльності як спосіб активізації позааудитор-
ної самостійної роботи студентів, спрямованої на підви-
щення їхньої індивідуальної творчості. Цьому також спри-
яє функціонуюче на кафедрі фізіології ХНМУ студенське 
наукове товариство, члени якого щорічно доповідають на 
різних конференціях та форумах України результати влас-
них наукових досліджень як у співавторстві з викладачами 
кафедри, так і самостійно. Цим самим створюються умови 
для збільшення мобільності студентів та викладачів, що 
також є актульним питанням сучасної освіти і науки.
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