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Нами був проведений аналіз та діагностика стану навчального процесу 

на прикладі викладання дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна 

медицина» 

студентам Харківського національного медичного університету. Нами було 

удосконалено дидактичний інструментарій щодо урахування діагностики 

стану навчального процесу при викладанні дисципліни «Фізична реабілітація 

та спортивна медицина» студентам Харківського національного медичного 

університету. Також були уточнені процесуально-методичні дії викладача у 

процесі викладання дисципліни. Особливість розробленої моделі полягає у 

тому, що на вибір технологій впливає не тільки зміст цієї нової теми, а 

вимоги формування системного знання у цей ряд виводять і базовий зміст 

підготовки. 
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фізична реабілітація, спортивна медицина. 

We conducted an analysis and diagnosis of the state of the educational 

process using the example of teaching the discipline “Physical rehabilitation and 

sports medicine” to students of the Kharkov National Medical University. We 

have improved didactic tools regarding accounting for the diagnosis of the state 

of the educational process when teaching the discipline “Physical rehabilitation 

and sports medicine” to students of Kharkov National Medical University. Also, 

the procedural and methodological actions of the teacher in the process of 

teaching the discipline were clarified. The peculiarity of the developed model lies 

in the fact that the choice of technologies is influenced not only by the content of 

this new topic, but the requirements for the formation of system knowledge in this 

series also bring out the content of basic training. 

Key words: analysis, diagnostics, methods, educational process, physical 

rehabilitation, sports medicine. 

Нами был проведен анализ и диагностика состояния учебного 

процесса на примере преподавания дисциплины «Физическая реабилитация 

и спортивная медицина» студентам Харьковского национального 

медицинского университета. Нами был усовершенствован дидактический 

инструментарий относительно учета диагностики состояния учебного 

процесса при преподавании дисциплины 

«Физическая реабилитация и спортивная медицина» студентам 

Харьковского национального медицинского университета. Также были 

уточнены процессуально- методические действия преподавателя в процессе 

преподавания дисциплины. Особенность разработанной модели 

заключается в том, что на выбор технологий влияет не только 

содержание этой новой темы, а требования формирования системного 

знания в этот ряд выводят и содержание базовойподготовки. 



Ключевые слова: анализ, диагностика, методика, учебный процесс, 

физическая реабилитация, спортивная медицина. 

Вступ. Аналіз і діагностика стану навчання є однимз етапів 

проектування управління навчальним процесом. Необхідність його 

проведення пов'язана з тим, що управління будь-якою системою, у тому 

числі й педагогічною, залежить від умов, у яких вона функціонує. 

Технологіяорганізації та здійснення процесу навчання фахівця в 

конкретному навчальному закладі багато в чому залежить від умов його 

роботи [1, 2, 3, 4]. 

Організаційно-педагогічні умови навчального закладу містять низку 

аспектів, таких як система організації роботи навчального закладу, 

матеріально- технічна база, технічне й дидактичне оснащення кабінетів [5, 

6]. 

Крім того, одним із найважливіших чинників, що визначає технологію 

навчання студентів із певної дисципліни, теми або розділу, є характеристика 

здібностей, рівня базових знань і вмінь студентів. 

Не дивлячись на те, що кожна людина неповторна, кожна навчальна 

група має відмінні характеристики і навчальний процес, у який вона 

виявляється включеною, має відповідати саме цим відмінностям, тим не 

менше, дослідження частковостей має виходити з певних загальних 

закономірностей, які визначаються цільовими настановами, змістом 

навчальної дисципліни [7, 8]. 

Дисципліна «Фізична реабілітаціята спортивна медицина» – базова 

дисципліна у підготовці багатьох фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр» кваліфікації «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» у 

вищих медичних закладах освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації, 

затверджених наказами МОН України. Вона ґрунтується на формуванні у 

студентів уявлення про можливості збереження і зміцнення здоров’я, 

підвищення рівня функціонального стану, росту спортивних досягнень за 

допомогою оптимізації фізичної активності та удосконалення медичного 

забезпечення спортивних чи оздоровчих тренувань, а також набуття 

студентами знань про засоби найбільш ефективного і раннього повернення 

хворих та інвалідів до побутових і трудових процесів, які реалізують 

професійну спрямованість фахівців конкретного напряму й спеціальності, 

утворюючи беззаперечний зв'язок зі спеціальними дисциплінами. Будучи 

включеноюу процес підготовки фахівців, ця навчальна дисципліна 

відрізняється множинними системними зв’язками, що одночасно вимагає 

урахування наявної бази знань та окреслення зв’язків із перспективною 

частиною підготовки. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й розробити методику 

викладання дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина» 

студентам ХНМУ з урахуванням діагностики стану навчального процесу. 

Матеріали та методи дослідження. Нами було удосконалено 

дидактичний інструментарій щодо урахування діагностики стану 

навчального процесу при викладанні дисципліни «Фізична реабілітація та 

спортивна медицина» студентам ХНМУ. Також були уточнені 

процесуально-методичні дії викладача у процесі викладання 

дисципліни.Особливість розробленої моделі полягає у тому, що на вибір 



технологій впливає не тільки зміст цієї нової теми, а вимоги формування 

системного знання у цей ряд виводять і базовий зміст підготовки. Вони 

повинні актуалізувати базові знання, компенсувати прогалини в них, 

особливо якщо це стосується галузі медицини. Вкрай важливий зв'язок між 

цільовими, змістовними, технологічними та іншими компонентами тем. В 

ідеалі зміст попередньої теми стає базою для наступної теми. 

Модель викладання дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна 

медицина» має циклічну структуру (рисунок 1). 

Вихідним компонентом підготовки є мета (М). Вона визначає зміст (З) 

вивчення певної нової теми дисципліни, а також технології (Т) викладання 

цього змісту і засвоєння його студентами. Зрозуміло, що не тільки мета 

впливає на характер і способи реалізації технологій. Так само важливо 

враховувати умови підготовки, тобто матеріально-технічну (МТ) сторону 

навчального процесу і контингент (К) студентів (соціодемографічні та 

психологічні характеристики, рівень базової підготовки). Особливість 

розробленої моделі полягає у тому, що на вибір технологій впливає не 

тільки зміст цієї нової теми, а вимоги формування системного знання у цей 

ряд виводять і базовий зміст підготовки. Технології повинні актуалізувати 

базові знання, компенсувати прогалини в них, поглибити, особливо якщо це 

медичний матеріал. 

Зрозуміло, що між темами існує зв'язок. Він утворюється між 

цільовими, змістовними, технологічними та іншими компонентами. Але 

зміст попередньої теми вже стає базовим змістом стосовно наступної теми. 

Таким чином, базовий зміст виконує кілька функцій: сприяє 

системності у засвоєнні знань, активізує діяльність студентів, сприяє 

розвиткові логічного мислення. Тому під час викладення нового матеріалу 

слід всіляко використовувати набуті знання, повторювати їх, включати у 

практичну діяльність студентів, максимально наближену до особливостей 

здійснення професійної діяльності. 

Низький рівень інтерактивних технологій у традиційній методиці 

навчання при інтенсивній самостійній роботі не завжди забезпечують 

потужний зворотній зв'язок і очікуваний ефект підготовки. Активізація 

навчання передбачає постійну взаємодію викладача та студентів, що стає 

можливим, у першу чергу, за умови наявності загального знання, 

усвідомлення викладачем наявності цього знання,а також майстерного 

застосування дидактичного інструментарію з метою актуалізації базового 

знання і необхідного включення у нього нових знань. За цих 

обставинважливим стає інформування викладача про контингент студентів: 

їх інтереси, характер пізнавальних процесів, можливість зосередитися на 

навчальному процесі і згідно вимог виконувати поставлені навчальні 

завдання. 



Рис.1. Модель викладання дисципліни «Фізична реабілітація та 

спортивна 

Висновки: 

1. Поняття «умови навчання» або «стан навчального процесу» мають 

два аспекти, які охоплюють матеріально-технічні й дидактичні норми 

організації навчального процесу (засоби навчання), базові знання студентів, 

психофізіологічні характеристики навчальної групи (початкові вимоги). 

Кожен із цих аспектів потребує особливої уваги і впливає на добір 

оптимальних технологій навчання. 

2. Теоретичні передумови розробки методики навчання студентів 

ХНМУ дисципліні «Фізична реабілітація та спортивна медицина» з 

урахуванням діагностики стану навчального процесу являють собою наукові 

положення, за рахунок яких ця методика навчання отримає відмінні 

властивості, які за умови її реалізації сприятимуть підвищенню рівня 

навчальної успішності студентів. 

Перспективи дослідження: аналіз та діагностика стану навчального 

процесу на прикладі викладання дисципліни «Фізична реабілітація та 

спортивна 

медицина» студентам Харківського національного медичного університету 

буде продовжено і вивчено в подальших наукових розробках. 
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