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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ФІЗІОЛОГІЯ» 
СТУДЕНТАМ м е д и ч н и х  в н з  в  у м о в а х

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

Необхідність знання дисципліни «Фізіологія» студентами медич
них ВНЗ обумовлена тим, що ця наука є базовою і вивчає процеси 
життєдіяльності, що відбуваються в організмі на всіх його структур
них рівнях: клітинному, тканинному, органному, системному, орга- 
нізменому [1,361-362].

Впровадження кредитно-модульної системи навчання (КМСН) у 
медичні ВНЗ України стало потужним стимулом для перегляду прин
ципів та методичних заходів щодо контролю якості освіти за міжна
родними стандартами, що дозволило залучити до цієї роботи іно
земних експертів і позитивно вплинути на якість підготовки студентів 
[2, 17-18].

М ета: оптимізація викладання курсу «Фізіологія» студентам 
ХНМУ в умовах КМСН. Дисципліна «Фізіологія» викладається на 
2-му курсі, включає 2 модуля для студентів, що навчаються за спец
іальністю «лікувальна справа» та «стоматологія». З метою оптимі- 
зації викладання курсу «Фізіологія» з 2014-15 навчального року на 
кафедрі фізіології ХНМУ запроваджена покращена методика викла
дання та оцінювання дисциплини. Вона базується на розподілі учбо
вого матеріалу на 5 субмодулів для студентів медичних факультетів 
(З -  у 1 -му семестрі та 2 -  у 2-му), а для стоматологів -  на 4 субмоду- 
ля (2 -  у 1 -му семестрі та 2 -  у 2-му). Викладання кожного з субмо
дулів завершується атестаційним заняттям, яке оцінюється в балах 
ЕСТЗ. Сума цих балів відповідає поточній навчальній діяльності 
(ПНД).



Необхідно зазначити ефективну навчально-методичну та консуль
тативну роботу викладачів на кафедрі фізіології ХНМУ. Співробіт
никами кафедри було створено навчальні посібники та методичні 
рекомендації російською та англійською мовами для самостійної та 
аудиторної роботи студентів та для викладачів. Позааудиторна робо
та студентів на кафедрі проводиться із завданнями «Робочих зошитів»; 
ауциторно виконання цих завдань контролюється викладачами, це є 
складовою частиною ПНД студентів.

З метою покращення підготовки студентів до складання МЛІ 
«Крок-1» на кафедрі існує банк тестових завдань для використання 
під час практичних занять та як тестової частини при проходженні 
модульного контролю студентами з дисципліни «Фізіологія» на 2 
курсі. Викладачами кафедри згідно з графіком щоденно проводяться 
індивідуальні та групові консультації студентів з підготовки до скла
дання МЛІ (окремо російсько- та англомовних).

Для активізації позааудиторної роботи зі студентами, направле
ної на підвищення їх індивідуальної творчості, на кафедрі фізіології 
ХНМУ також функціонує студентське наукове товариство (СНТ). 
Результати власних наукових досліджень члени СНТ щорічно допо
відають на різних конференціях та форумах України та країн СНД.

Висновики. З метою подальшого покращення викладання курсу 
«Фізіологія» студентам медичних ВНЗ в умовах КМСН необхідно як 
можна ширше проводити індивідуальну навчально-виховну роботу з 
другокурсниками. При цьому студентів з більш високим рівнем підго
товки потрібно орієнтувати на активізацію самостійної позааудитор
ної роботи, а з відстаючими підсилювати відсоток факультативних 
практичних занять.
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