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Інноваційний підхід до роботи СНГ включає також і соціальний на�
прямок, що полягає у пропаганді здорового способу життя, тому студенти�
гуртківці під керівництвом кураторів розробляють інформаційні буклети та
постери, які присвячені боротьбі зі шкідливими звичками та профілактиці
розвитку різних захворювань, наприклад, боротьбі з захворюванням на рак
молочної залози, цукровим діабетом та СНІДом.

Таким чином, за останній час змінилися пріоритети освіти, та якщо
раніше цінувалися знання самі по собі, то тепер на перше місце висува�
ються загальнонавчальні вміння, а саме � уміння здобувати та ефективно
використовувати знання. На наш погляд, від того, як студент може засто�
сувати ці знання, наскільки він є компетентним у широкому контексті знань,
залежить його успіх і в майбутній лікарській практиці. У цьому, без сумнівів,
йому допоможуть інноваційні методи організації освітнього процесу вищого
навчального закладу.
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Постановка проблеми та аналіз матеріалів публікацій.Постановка проблеми та аналіз матеріалів публікацій.Постановка проблеми та аналіз матеріалів публікацій.Постановка проблеми та аналіз матеріалів публікацій.Постановка проблеми та аналіз матеріалів публікацій. З метою поліп�
шення медичного обслуговування населення та підвищення його якості
перед вищою медичною школою висуваються нові вимоги щодо вдоскона�
лення підготовки фахівця з професійно�орієнтованих дисциплін. Досяг�
нення більш високої якості навчання може бути забезпечено внаслідок
поліпшення практичної підготовки студентів, інтеграції навчання, нових
наукових даних та інноваційної діяльності, використання для засвоєння
матеріалу різних дидактичних умов.

Формування предметних компетенцій у студентів�медиків при вив�
ченні дисципліни "Епідеміологія" зумовлено тим фактом, що молодий фа�
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хівець, навіть володіючи достатнім рівнем професійної підготовки, зустрі�
чається з певними проблемами у продукуванні професійної діяльності.
Тому використання дидактичних умов у процесі формування професійних
компетенцій спрямоване на підвищення у студента�медика мотивації до
опанування вмінь і навичок професійної компетенції та орієнтації на на�
вчання.

При проведенні аналізу філософської, психологічної, педагогічної й
фахової літератури та результатів досліджень науковців було виявлено низку
суперечностей у системі професійної підготовки майбутніх студентів�ме�
диків між потребами медичної галузі у високопрофесійних медичних праців�
никах та недостатнім рівнем сформованості їхньої професійної компетент�
ності у закладах вищої освіти; продуктивною професійною діяльністю ме�
дичних працівників та переважно репродуктивною навчально�пізнаваль�
ною діяльністю студентів�медиків у процесі професійної підготовки; необ�
хідністю контекстної системної фундаменталізації професійної підготовки
майбутніх медичних працівників та недостатнім рівнем розробки її теоре�
тичних і методичних засад [3].

Виділені суперечності зумовили вивчення проблеми дослідження –
підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців у медичній
галузі, важливою умовою чого є застосування сучасних технологій, освоєння
і вдосконалення практичних навичок у фаховій підготовці медичних праців�
ників. Широке застосування інвазивних методів та процедур спричинило
зростання захворюваності пацієнтів на інфекції, які пов'язані з наданням
медичної допомоги, та розповсюдження резистентних штамів мікроорга�
нізмів�збудників, тому майбутнім лікарям треба опанувати практичні на�
вички гігієнічної та хірургічної обробки рук для профілактики інфекцій, які
пов'язані з наданням медичної допомоги, та можливість стримування роз�
повсюдження резистентних штамів мікроорганізмів.

Цілі та постановка завдання.Цілі та постановка завдання.Цілі та постановка завдання.Цілі та постановка завдання.Цілі та постановка завдання. Метою роботи було наукове обґрунту�
вання дидактичних умов формування предметних компетенцій у студентів�
медиків при вивченні дисципліни "епідеміологія".

Для досягнення поставленої мети слід виконати такі завдання:
– провести експериментальне дослідження можливості впровадження

певних дидактичних умов на кафедрі епідеміології Харківського національ�
ного медичного університету (ХНМУ) при викладанні теми "Дезінфекція"
для студентів п'ятого курсу медичних факультетів, які навчаються за фа�
хом "лікувальна справа";

– оцінити ефективність застосованих дидактичних умов при форму�
ванні предметних компетенцій у студентів�медиків при вивченні дисципліни
"епідеміологія".

РезульРезульРезульРезульРезультати дослідження.тати дослідження.тати дослідження.тати дослідження.тати дослідження. На практичних заняттях з епідеміології для
студентів V курсу медичних факультетів було проведено випробування за�
стосування таких дидактичних умов: активні методи навчання, моделю�
вання професійної діяльності лікаря, навчально�пізнавальна гра.

У дослідженні брали участь 60 студентів (чотири академічні групи).
Насамперед було здійснено попередню оцінку рівня знань студентів із ви�
користанням тестових завдань, які містили 45 питань щодо гігієнічної об�
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робки рук медичного персоналу. За результатами тестування було сфор�
мовано дві рівнозначні експериментальні групи за визначеним середнім
балом 3,8 за п'ятибальною шкалою. Перша група (контрольна) студентів
навчалась за традиційною методикою. У другій групі (група спостереження)
студентів у навчальний процес було впроваджено моделювання професій�
ної діяльності лікаря "Гігієнічна обробка рук медичного персоналу в ліку�
вально�профілактичному закладі (ЛПЗ)" з використанням пристрою Derma
LiteCheck UV R. Сутність застосованого методу полягає в імітації професій�
ної діяльності лікаря, що складається з проведення гігієнічної обробки рук
медичного персоналу, після чого за допомогою пристрою Derma LiteCheck
UV R оцінюється якість проведеної обробки рук за результатами флуорес�
центного тесту по Елснер/Виггер – Альберти. Принцип дії пристрою зас�
нований на властивості певних речовин флуоресціювати під дією оптичного
ультрафіолетового випромінювання [2]. Завдяки Derma LiteCheck UV R сту�
денти мали можливість виявити неякісне проведення гігієнічної обробки
рук, перехресне забруднення рук, помітити пошкодження шкіри, які ста�
новлять небезпеку при роботі з пацієнтами. Дослідження проведено на
практичному занятті при вивченні теми "Дезінфекція".

Імплементація пристрою Derma LiteCheck UV R у навчальний процес
для відпрацювання практичних навичок з гігієни рук студентами збільшила
їхню вмотивованість студентів для опанування практичних навичок, викли�
кала зацікавленість у відвідуванні занять з епідеміології, дозволила сту�
дентам зрозуміти свої погрішності при здійсненні навичок завдяки наоч�
ності методу та засвоїти алгоритм дій при обробці рук. Під час впровад�
ження методики в навчальний процес були виявлені помилки, що нерідко
зустрічаються серед студентів при обробці рук, а саме: порушення алго�
ритму обробки рук, недостатня кількість використаного антисептичного
засобу та мала його експозиція, неякісна обробка кистей рук, порушення
техніки обробки "критичних" ділянок, які недостатньо змочуються засо�
бом (великі пальці, кінчики пальців, міжпальцеві зони, нігті, білянігтьові
валики та піднігтьові зони) [1].

По закінченню вивчення теми було проведено кінцевий контроль
якості знань – підсумковий модульний контроль, що складався з 45 тесто�
вих завдань, 10 ситуаційних завдань та моделювання професійної діяль�
ності лікаря з використанням симуляційного обладнання.

Аналіз результатів підсумкового тестування виявив підвищення рівня
знань в обох групах студентів, але ступінь покращення знань відрізнявся.
Так, в контрольній групі учасників педагогічного експерименту питома вага
студентів, які мали дуже низький рівень знань, знизилася з 7 % осіб до 3%
студентів; частка студентів з низьким рівнем знань – з 30% осіб до 23%
осіб, питома вага студентів, що мали середній рівень знань збільшилася з
40% осіб до 47% осіб, а відсоток студентів, що мали високий рівень знань,
збільшився з 23% осіб до 27% осіб. Середній бал у перший групі склав 3,9
бали. У групі спостереження студентів з дуже низьким рівнем знань не
було, питома вага студентів з низьким рівнем знань зменшилася з 37%
осіб до 13% осіб; частка студентів, що мали середній рівень знань, збільши�
лась з 33% осіб до 50% осіб, а відсоток студентів, що мали високий рівень
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знань, збільшилася з 27% осіб до 37% осіб. Середній бал у другій групі
склав 4,2 бали. Тобто, у першій групі відбулося зниження питомої ваги
студентів з дуже низьким і низьким рівнем знань з 37 до 27% (на 10%) і
збільшення частки студентів із середнім і високим рівнями знань з 63 до
73% (на 10%), а в другій групі відбулося зниження питомої ваги студентів
з дуже низьким і низьким рівнями знань з 40 до 13% (на 27%) і збільшення
частки студентів із середнім і високим рівнями знань з 60 до 87% (на 27%).

Оцінка результатів вирішення підсумкових ситуаційних завдань сту�
дентами показала, що питома вага студентів, які мали низький рівень знань,
у першій групі була в 2,5 рази вище і склала 33% проти 13% осіб у другій
групі. Частка студентів, які мали середній рівень знань, у першій групі
склала 40%, а у другій групі – 47% осіб; питома вага студентів з високим
рівнем знань у першій групі була в 1,5 рази нижчою і склала 27 проти 40%
студентів у другій групі. Таким чином, кращі результати за вирішенням
ситуаційних завдань продемонстрували студенти другої групи.

Підсумки проведеного моделювання професійної діяльності лікаря
"Гігієнічна обробка рук медичного персоналу в ЛПЗ" свідчать, що частка
студентів, які мали незадовільну оцінку за результатами проведення
гігієнічної обробки рук, у першій групі склала 3% осіб, а у другій групі таких
студентів не було; питома вага студентів, які мали задовільний результат,
у перший групі склала 47% осіб, а у другій групі – 27% осіб; частка сту�
дентів, якими було отримано оцінку "добре", у I групі склала 40% студентів,
а у II групі ? 53% студентів. У порівнянні зі студентами першої групи, в якій
жоден студент не зміг якісно провести гігієнічну обробку рук, 20% сту�
дентів другої групи на відмінно провели моделювання професійної діяль�
ності лікаря. Інакше кажучи, кращі результати проведення гігієнічної об�
робки рук продемонстрували студенти другої групи.

Висновки та перспективи у даному напрямкуВисновки та перспективи у даному напрямкуВисновки та перспективи у даному напрямкуВисновки та перспективи у даному напрямкуВисновки та перспективи у даному напрямку..... У даній роботі експе�
риментально перевірено вплив дидактичних умов на сформованість пред�
метних компетенцій при вивченні дисципліни "Епідеміологія" у студентів
медичних закладів вищої освіти та за допомогою сучасних засобів педаго�
гічного контролю виконано аналіз якості засвоєних знань і вмінь у навчаль�
ному процесі. Використання дидактичних умов (активного навчання, мо�
делювання професійної діяльності лікаря, навчально�пізнавальної гри) до
формування предметних компетенцій у студентів�медиків при вивченні
дисципліни "Епідеміологія" дозволяє підвищити ефективність вивчення не
тільки теоретичної складової дисципліни, але й опанувати та засвоїти прак�
тичні навички та вміння, що дозволить значно підвищити якість підготовки
молодих спеціалістів після закінчення медичних закладів вищої освіти.

Перспективними вважаємо розробку і впровадження певних дидак�
тичних умов на кожному практичному занятті з епідеміології.
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Шевченко О. С., Чопорова О. І., Матвєєва С. Л., Бутов Д. О.,
Степаненко Г. Л., Овчаренко І. А., Погорєлова О. О.

Сьогодні все більшого поширення набувають симуляційні методи
навчання [1]. В умовах фтизіатричного стаціонару вони є незамінними для
навчання студентів, оскільки дозволяють уникнути спілкування студентів
з інфекційно�небезпечними хворими і при цьому відпрацювати розв'язання
різноманітних клінічних ситуацій. Особливе місце у навчанні студентів 4�го
та 6�го курсів на кафедрі фтизіатрії та пульмонології посідають викорис�
тання системи ситуаційних завдань та навчальних ігор клінічного типу [2].

Ситуаційні завдання дозволяють моделювати будь�яку клінічну ситуа�
цію, з якою може зустрітися не тільки лікар�фтизіатр, але й лікар будь�якої
спеціальності, особливо в умовах поширення епідемії туберкульозу в Ук�
раїні. Крім того, цінність ситуаційних завдань полягає в тому, що за їх прин�
ципом побудований ліцензійний іспит "Крок 2" – основний випускний іспит
для лікарів.

Переваги навчальних ігор клінічного типу полягають в тому, що сту�
денти мають можливість висловити власну думку щодо дій у змодельо�
ваній клінічній ситуації, провести дискусію та обрати тактику лікування.
Можливе також моделювання різноманітних коморбідних станів, які не
завжди наявні в клінічній практиці під час проходження студентами циклу
навчання. При цьому викладач може слідкувати за розвитком ситуації, ко�
ригувати хід дискусії, підказувати правильні рішення та виправляти по�
милки без шкоди для пацієнта [3].

Метою Метою Метою Метою Метою нашої роботи було оцінити ефективність симуляційних ме�
тодів навчання у вивченні дисципліни "Фтизіатрія".

Як системи ситуаційних завдань найчастіше використовуються зав�
дання, які входять до бази ліцензійного іспиту "Крок 2" [4]. На початку
заняття студентам пропонували завдання, на які вони мали знайти пра�
вильну відповідь та обґрунтувати своє рішення. Після цього між студентами
розподілялися ролі пацієнта та лікарів різних спеціальностей для подаль�
шого розв'язання клінічної ситуації, призначення лікування та моніторингу
його ефективності. Студенти забезпечувались додатковими матеріалами
відповідно до поставлених завдань – рентгенограмами та іншими резуль�
татами додаткових обстежень (результати дослідження мокротиння, за�
гальні клінічні аналізи, біохімічний аналіз крові, ЕКГ тощо). Обговорення
проводилося у формі рольової гри з елементами дискусії. Спочатку кожен
студент мав змогу призначити власний алгоритм діагностики та/або ліку�
вання відповідно до обраної ролі, а потім всі студенти мали змогу вислови�
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