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Сучасне розпізнавання гепатоцеребральної недостатності на початковій стадії потребує ди
намічного контролю за змінами з боку нервово-психічного статусу хворого. Для цього може бути 
застосована інтегральна оцінка ступеня вираженості пригнічення свідомості за шкалою Глазго, 
яка передбачає врахування трьох функціональних проб -  відкривання очей, активність рухів, сло
весні відповіді. Загальний результат виражають у балах. За відсутності порушень свідомості сума 
балів становить 15. Фазу прекоми характеризує її зниження до 14-11, сопору -  до 10-9. Якщо 
сума балів дорівнює 4-8, стан свідомості розцінюють як глибоку кому та розглядають як критерій 
несприятливого прогнозу. Близькою, але дещо спрощеною, системою інтегральної оцінки приг
нічення свідомості є система без підрахунку балів, яка враховує лише реакцію хворого на слове
сні команди та больові подразники.
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНИХ ВНЗ
Янішен І.В., Перешивайлова І.О., Дюдіна І.Л., Томілін В.Г., Погоріла А.В.

Харківський національний медичний університет м. Харків, Україна
Освіта є одним з головних чинників зростання якості людського капіталу, генератором но

вих ідей, запорукою динамічного розвитку економіки тасуспільства в цілому. Щоб українська 
медична освіта по-справжньому ефективно виконувала ці важливі завдання, необхідне її онов
лення з урахуванням актуальних світових тенденцій розвитку освіти. Широке впровадження ін
формаційно-комунікаційних технологій вимагає від сучасного лікаря самовдосконалення і тому, 
створення умов, які б дозволяли йому адаптуватися до складнощів сучасного життя, забезпечу
вали б йому свободу інтелектуального, професійного та соціального вибору, робили здатним 
швидкоосвоювати нові технології, стає, на наш погляд, однією з головних цілей освіти. Нині су
спільство потребує спеціалістів, які вміють використовувати новітніметоди діагностики та ліку
вання, здатні надати кваліфіковану медичну допомогу у будь-якій ситуації[1].

Найвідповідальнішим процесом освіти є викладання, бо від його вміння залежить якість 
навчання. Процес викладання вимагає участі з обох сторін як із боку викладача, так і з боку сту
дентів. Якісне викладання може забезпечити викладач, який володіє багатьма комунікативно- 
консультативними стратегіями .

Мотивація навчальної діяльності студентів є основним та головним завданням для викла
дача, бо саме вона спонукає студентів до самого процесу пізнання та навчання. Необхідною умо
вою успішного викладання матеріалу є наявність контакту між викладачем і студентською ауди
торією. Контакт між студентами та викладачем створюється за допомогою наукового та педагогі- 
чногодосвіду викладача, низки методичних прийомів, якими користується викладач, щоб заціка
вити та утримати увагу аудиторії, емоційним станом, натхненням та хвилюванням викладача, 
які передаються студентам, створюють настрій та посилюють увагу.

Зосередити увагу студентів допомагає викладачу поставлене на самому початку заняття ці
каве завдання, над розв’язанням якого вони будуть працюватипротягом усього заняття. Треба зве
рнути увагу, що традиційні методи повинні складати основу навчання, на яку нашаровуються 
сучасні провідні методики освіти такі як: інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване нав
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чання, навчання на основі клінічного випадку, інтегроване навчання, використання інформа
ційно-комунікаційних та комп’ютерних технологій, навчання,яке засновано на симуляційних те
хнологіях [2, 3].

Між тим, утримати увагу студентів протягом усього заняття практично неможливо, тому 
викладач має розуміти, що студентине можуть однаково уважно слухати та сприймати навчальний 
матеріал протягом усього навчального часу.

Для найкращого засвоєння навчального матеріалу потрібно враховувати психологічні осо
бливості процесу розумової діяльності при навчанні. Так, психологи вважають, що сприйняття 
через зорову систему йде натрьох рівнях: відчуття, сприйняття і уявлення, а через слухову сис
тему -  лише нарівні уявлення. Це означає, що при читанні інформація сприймається краще, ніж 
«на слух». 20% слухової інформації, що надходить може загубитися, тому що: думки течуть в 8
10 разів швидше, ніж мова; є відволікаючі фактори (реакція назовнішні подразники); через кожні 
5-10 хвилин мозок «відключається», спрацьовують захисні властивості мозку і студент вже «літає 
в хмарах». Тому, для кращого засвоєння лекційногокурсу, практичних занять має широко застосо
вуватись ілюстративний матеріал. Наявність гарно підібраного мультимедійного ілюстративного 
матеріалу при проведенні практичного заняття дозволяє підвищити зацікавленість студентів до 
предмета, сприяє закріпленню отриманогопід час заняття матеріалу. Ці технології особливо цінні 
та необхідні, коли під часпроведення практичних занять у клініці немає пацієнтів із тією чи ін
шою патологією.

Без сумніву, важливою є роль і самостійного навчання. Майбутній фахівецьповинен навчи
тися самостійно засвоювати знання, вміти працювати з великимиобсягами інформації, щоб на
далі підвищувати свій професіоналізм та кваліфікацію. Самостійна робота студентів може бути 
ефективною лише в томуразі, коли вона спрямовується і керується викладачем та ґрунтується на 
якісномунавчально-методичному забезпеченні дисципліни.

Отже, високий професіоналізм, ерудиція, високі моральні якості, любов викладача до своєї 
професії та творча наукова робота -  є важливими умовами успішності викладача та надання якіс
ної освіти студентам, бо знати матеріал і викладати його -  це дві різні сторони однієї медалі.

Література
1. Якість навчання студентів -  одне з провідних завдань викладача вищої школи. Процюк Т.Л., 

Герасимова О.В., Капітан Т.В., Кулик Я.М. Актуальні проблеми сучасноївищої медичної освіти: 
національний досвід та світовийвимір, Вінниця -  2019 С. 182-184.

2. Сучасні інтерактивні технології викладання клінічних дисциплін у студентів стоматоло
гічного факультету медичного вишу / Л. М. Булат, О.В. Лисунець, Н.В. Дідик // Актуальні про
блеми сучасної медицини. -  2015. -  Т.15, Вип.1. С. 202-206.

Актуальність впровадження в освітній процес студентів -медиків інтерактивних методів на
вчання /О. М. Разнатовська, О. А. Мурзіна, О. І. Потоцька, Г. М. Алексєєва // Медична освіта. -  
2018. -  № 4 С. 85-88.

-  205 -


