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Збірник містить статті, підготовлені викладачами Харківського націоJ
нального медичного університету, які відображають тенденції реформуJ
вання вищої медичної освіти України, метою якого є цільове наближення її
до світових стандартів, посилення міжнародної конкурентоспроможності
вищої медичної освіти, розширення можливості працевлаштування, моJ
більності лікарів та студентів. Освіта в Україні повинна перейти в особлиJ
вий інноваційний режим розвитку, у якому необхідно зберегти кращі тенJ
денції вітчизняної освіти й одночасно врахувати світові тенденції розвитку
освітніх систем, співвіднести нашу освіту зі світовими нормами та станJ
дартами. Одним із засобів такого розвитку є інноваційні технології, тобто
нові способи та методи взаємодії викладачів та студентів, які забезпечуJ
ють ефективне досягнення результатів педагогічної діяльності. Статті, наJ
ведені у збірнику, дають можливість краще зрозуміти різноманітні інноJ
ваційні педагогічні технології, які підвищують активність у навчанні стуJ
дентів та сприяють покращанню якості освіти.

Збірник розрахований на викладачів вищих медичних закладів.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Лісовий В.М., Марковський В.Д., Завгородній І.В.,
Тітова Н.С., Логвінова Ж.І.

На сучасному етапі необхідною є підготовка кваліфікованих робітників
відповідного рівня та профілю, конкурентоздатних на ринку праці, компеJ
тентних, відповідальних, які вільно володіють своєю професією та можуть
орієнтуватись у суміжних галузях діяльності, здатних до ефективної праці
за спеціальністю на рівні світових стандартів. Навчання як процес та реJ
зультат може бути ефективним та якісним може бути тоді, коли чітко сфорJ
мульовані навчальні цілі та ідеї, прийняті усіма учасниками вказаного проJ
цесу. Для цього освіта в Україні повинна перейти в особливий інноваційний
режим розвитку, в якому необхідно зберегти кращі традиції вітчизняної
освіти й одночасно врахувати світові тенденції розвитку освітніх систем,
співвіднести нашу освіту зі світовими нормами та стандартами.

Одним із засобів такого розвитку є інноваційні технології, тобто нові
способи та методи взаємодії викладачів та студентів, які забезпечують
ефективне досягнення результатів педагогічної діяльності.

Педагогічні інновації – це нововведення в галузі педагогіки, цілеспряJ
мовані прогресивні зміни, які вносять в освітню сферу стабільні елементи,
що покращують характеристики як окремих її компонентів, так і самої осJ
вітньої системи в цілому. Педагогічні інновації мають народжуватися як за
рахунок власних ресурсів освітньої системи (інтенсивний шлях розвитку),
так і за рахунок додаткових інвестицій – нових засобів обладнання, техноJ
логій, капітальних вкладів та ін. (екстенсивний шлях розвитку).

Необхідно використовувати такі основні напрямки й об'єкти інноваційJ
них перетворень у педагогіці:

– проектування та впровадження нових моделей навчального процесу;
– розробка концепцій стратегій розвитку навчання;
– оновлення змісту навчання, зміни та розробка нових технологій наJ

вчання та виховання;
– покращання підготовки педагогічних кадрів;
–  забезпечення психологічної, екологічної безпеки студентів, розробJ

ка таких технологій навчання, які не впливають на їх здоров'я;
–  забезпечення успішності навчання й виховання, моніторинг навчальJ

ного процесу;
– розробка та видання навчальноJметодичної літератури, посібників

нового покоління.
До інноваційних методів навчання належать інтерактивні та комп'ютерні

технології. Поняття «інтерактивний» походить від англійського «interact»
(«inter» – «взаємний», «act» – «діяти»). Термін «інтерактивне навчання» роJ
зуміють поJрізному. Ідея його виникла в середині 1990Jх років з появою
вебJбраузера та з початком розвитку мережі Інтернет. Деякі спеціалісти
вважають, що поняття «інтерактивне навчання» може використовуватись
за наявності комп'ютерних технологій. Найбільш правильним є тлумаченJ
ня терміну як можливості взаємодії в режимі діалогу як з комп'ютером, так
і з людиною [4] .
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 Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності. Вона має конкретні та прогнозовані цілі. Одна з таких цілей
полягає у створенні комфортних умов навчання, за яких студент відчуває
свою успішність, власний інтелектуальний рівень, а це робить сам процес
навчання продуктивним.

У педагогіці виділяють декілька моделей навчання:
1) пасивна – коли той, кого навчають, виступає в ролі об'єкта (слухає та

дивиться);
2) активна – студент виступає суб'єктом навчання (самостійна робота,

творчі завдання);
3) інтерактивна – взаємодія студента й викладача. Застосування

інтерактивної моделі передбачає моделювання життєвих ситуацій, викоJ
ристання рольових ігор, спільне вирішення проблеми [2]. Зникає домінуJ
вання якогось учасника навчального процесу або якоїсь ідеї. З об'єкту
впливу студент перетворюється на суб'єкт взаємодії, він сам бере активну
участь у процесі навчання, враховуючи свої індивідуальні можливості.

Поява та розвиток активних методів обумовлено тим, що перед освіJ
тою постали нові завдання: не тільки дати студентам знання, а й забезпеJ
чити формування й розвиток пізнавальної діяльності та здібностей, творJ
чого мислення, умінь і навичок самостійної розумової праці. Виникнення
нових завдань обумовлено бурхливим розвитком інформатизації. Якщо
раніше знання, здобуті під час навчання у ВНЗ, можна було використовуJ
вати протягом довгого часу, а іноді й протягом усієї трудової діяльності, то
під час інформаційного спалаху їх необхідно постійно оновлювати шляхом
самостійної діяльності.

Пізнавальна активність означає інтелектуальноJемоційний відгук на проJ
цес здобуття знань, прагнення до навчання, виконання індивідуальних та
загальних завдань, зацікавленість діяльністю викладача й студентів групи.
Пізнавальна самостійність – це прагнення та уміння самостійно мислити,
орієнтуватись у новій ситуації, знаходити своє рішення завдань, бажання
не тільки зрозуміти навчальну інформацію, а й можливість продемонструJ
вати незалежність власної думки. Пізнавальна активність та пізнавальна
самостійність – це якості, що характеризують індивідуальні навчальні
здібності студентів. Як і інші здібності, вони виявляються та розвиваються
під час діяльності [3].

Головна мета лекцій з інтерактивними технологіями навчання – це надJ
бання знань студентами за безпосередньої їх участі. Серед проблем видіJ
ляють такі, що моделюють можливі наукові, соціальні, професійні направJ
лення, пов'язані з конкретним змістом навчального матеріалу. ПостановJ
ка проблеми спонукає студентів до активної розумової діяльності, можлиJ
вості самосJтійно відповісти на поставлене питання, викликає в них заціJ
кавленість матеріалом, який подається, й активізує їхню увагу.

СемінарJдиспут передбачає колективне обговорення проблеми з меJ
тою пошуку шляхів її достовірного вирішення. Семінар проводиться у формі
діалогічного спілкування між тими, кого навчають. Він дає можливість акJ
тивізувати розумову активність студентів, формує вміння вести полеміку,
обговорювати проблему, захищати свої погляди, лаконічно висловлюваJ
тись та ясно виражати свою думку.
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Дискусія на практичних заняттях – один із методів проблемного наJ
вчання. Вона використовується для аналізу проблемних ситуацій, коли
необхідно дати просту й однозначну відповідь на запитання, при цьому
допускаються й альтернативні відповіді. З метою залучення до дискусії
всіх присутніх доцільно застосовувати методику навчального спілкування.
Існують три основні методи проблемного навчання:

1) проблемне викладання (викладач висловлює проблеми й сам їх виріJ
шує);

2) частковоJпошукова діяльність (поступове залучення до рішення пробJ
лем студентів);

3) самостійна дослідницька діяльність (студенти самостійно формуJ
люють проблему й вирішують її під керівництвом викладача).

Основна ідея навчального спілкування проста: студенти обмінюються
своїми інтелектуальністю та енергією для того, щоб виконати загальне
завдання та досягнути єдиної мети у вирішенні проблеми. Технологія таJ
кого проектного навчання сприяє створенню педагогічних умов для виявJ
лення й розвитку креативних здібностей та якостей особистості, необхідJ
них для творчої діяльності незалежно від майбутньої конкретної спеціаліJ
зації [4]. Одним із сучасних методів є навчання через спілкування, який
використовується для роботи в малих групах. Він передбачає ефективне
засвоєння студентами навчального матеріалу, створення можливості деJ
монстрації різних точок зору, формування вмінь спілкуватись та вирішуваJ
ти конфлікти в процесі сумісної праці. Інноваційні методи навчання у ВНЗ,
які використовуються на сучасному етапі, передбачають виховання моJ
ральних цінностей, що базуються на професійній етиці.

Впровадження інноваційних методів у навчальний процес змінює роль
викладача, який повинен бути не тільки носієм знань, а й наставником,
який ініціює творчі пошуки студентів.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО%МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ

Капустник В.А., Коробчанський В.О., Воронцов М.П., Дяченко І.О.

Реформування системи охорони здоров'я України вимагає адекватного
перегляду всієї парадигми вищої медичної освіти та концепції базової доJ
дипломної підготовки лікарів.

Метою реформування вищої медичної освіти України є цільове наблиJ
ження її до світових стандартів, посилення міжнародної конкурентоспроJ
можності вищої медичної освіти, розширення можливості працевлаштуJ
вання, мобільності лікарів та студентів [1].

Ефективне рішення проблем охорони здоров'я потребує адекватного
високого рівня фахової підготовки лікарів, проведення цілеспрямованих
організаційноJметодичних та психологоJпедагогічних заходів в усіх роздіJ
лах доклінічної та клінічної підготовки лікаря, пріоритетом яких є підвиJ
щення кваліфікації та практичних фахових умінь, широке використання
у навчальноJвиховному процесі інноваційних технологій навчання.

Актуальність цієї проблеми у сучасних умовах суттєво зростає. Від якості
професійної компетенції лікарів безпосередньо залежать позитивні зміни
у наданні медичної допомоги населенню. Необхідно навчити майбутніх
лікарів у повному обсязі уміло застосовувати у практичній діяльності отриJ
мані у навчальному закладі фахові знання [2].

Кваліфікаційно грамотного лікаря необхідно виховувати вже на додипJ
ломному етапі. І послідовне виконання обов'язкових організаційноJметоJ
дичних та психологоJпедагогічних вимог на основі міжнародного досвіду є
визнаною базою ефективного управління якістю освіти лікаря. Високий
рівень додипломної підготовки – основа якості професійної діяльності лікаJ
ря. Тому послідовна оптимізація навчальноJвиховного процесу у ВМНЗ
має бути спрямована на забезпечення галузі охорони здоров'я України
професійно грамотними кадрами лікарів у відповідності до європейських
і світових стандартів освіти. На це спрямована розроблена МОЗ України
«Програма розвитку вищої медичної освіти до 2015 року», яка передбачає
удосконалення фундаментальної та клінічної підготовки лікарів шляхом
впровадження у навчальний процес інноваційних технологій з урахуванJ
ням міжнародних стандартів надання медичної та профілактичної допоJ
моги населенню на основі сучасної доказової медицини.

Зміст додипломної підготовки лікаря має забезпечувати досягнення
кінцевих цілей фахової підготовки на основі Державного Стандарту Вищої
Медичної Освіти України і кваліфікаційних вимог до лікарів з урахуванням
міжнародних програм ВООЗ. Стандарт встановлює кваліфікаційні вимоги
з боку держави, світового співтовариства та замовників до змісту освіти
лікаря, а також визначає виробничі функції, типові задачі професійної діяльJ
ності, фахові уміння лікаря стосовно успішного вирішення усіх типових
задач лікарської діяльності з проблем профілактики, діагностики, лікуванJ
ня та медичної реабілітації.
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Саме у цьому аспекті комплексна міжнародна програма ВООЗ «ЗдороJ
в'яJ21» підкреслює, що в процесі навчання необхідно, щоб медикоJсаніJ
тарні працівники придбали всі необхідні знання, навички та уміння з пиJ
тань захисту та охорони здоров'я. Це завдання потребує забезпечення
цільової підготовки медикоJсанітарних працівників на основі політики ВООЗ
для оздоровчої, профілактичної, лікувальної та реабілітаційної допомоги
гарної якості. Працівники медикоJсанітарної сфери зобов'язані володіти
навичками і уміннями, щоб адекватно реагувати на потреби охорони здоJ
ров'я, що передбачає перегляд програм додипломної підготовки, а також
безперервної освіти лікарів [3].

З урахуванням кінцевих цілей фахової додипломної підготовки необхідJ
на послідовна реалізація системи дидактичних принципів навчальноJвиJ
ховного процесу, що забезпечують формування лікаря на основі інноваJ
ційних технологій навчання:

1. Принцип науковості навчання і послідовне забезпечення в усіх роздіJ
лах професійноJорієнтованої доклінічної та клінічної підготовки глибокого
вивчення наукових даних стосовно організації медикоJсанітарної допомоJ
ги, впровадження діагностичних і лікувальних програм на основі наукових
даних сучасної доказової медицини.

2. Послідовне забезпечення глибокої міжпредметної інтеграції розділів
фахової додипломної підготовки на основі ОПП Стандарту, до яких віднеJ
сені програми: а) гуманітарна і соціальноJекономічна; б) природничоJнауJ
кова; в) професійна та практична, що цілеспрямовано формує необхідний
рівень базової лікарської освіти. При цьому усі базові науки обов'язково
мають бути медикоJорієнтовані, більш практичними і повністю адаптовані
до потреб клінічної підготовки майбутнього лікаря [1].

3. Обов'язкове опанування випускником ВМНЗ системою професійних
умінь, практичних навичок, що дозволить самостійно виконувати виробJ
ничі функції, типові задачі лікарської діяльності з питань профілактики,
діагностики, лікування та медичної реабілітації відповідно до ОКХ СтанJ
дарту. Професійні уміння та навички лікаря потребують обов'язкового
міжпредметного інтегрування.

4. Підвищення обсягу контрольованої самостійної аудиторної та позаJ
аудиторної роботи студентів, що стимулює пізнавальну активність, а таJ
кож формує необхідні навички цільового використання студентом отримаJ
них професійних знань. Кінцевий результат і якість професійної підготовJ
ки лікарів безпосередньо залежать від змісту та успішності самостійної
роботи. Цільове підвищення обсягу самостійної роботи студентів сприяє
розвитку у студентів уміння навчатись, формуванню здібності до саморозJ
витку, творчому застосуванню отриманих знань, а також готовності активJ
но адаптуватись до умов професійної діяльності лікаря [4].

5. Забезпечення систематичного контролю рівня професійної підготовки
в межах кожного модуля до клінічного та клінічного розділів програми: тестоJ
вий контроль, «Крок 1», «Крок 2», інтегрований державний іспит та ін.

Регулярне оцінювання знань є одним з найважливіших організаційноJ
методичних принципів на усіх етапах додипломної підготовки з урахуванJ
ням індивідуальних якостей особистості і здібностей студента на основі
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модульноJрейтингової системи оцінювання успішності навчання і монітоJ
рингу якості навчального процесу. Дидактична ефективність регулярного
контролю фахової компетентності майбутніх лікарів має забезпечуватись
адекватними змісту та кінцевим цілям видами оцінювання знань студентів:
попередня, поточна, періодична, підсумкова і обов'язково відповідати певним
вимогам: індивідуальність, систематичність, об'єктивність, всебічність [1].

6. Пріоритентним напрямом організаційноJметодичного вдосконаленJ
ня додипломної підготовки лікарів на основі інноваційних технологій є
цільове використання у навчальному процесі нових форм інформатики:
комп'ютерна техніка, ІнтернетJтехнології, методи дистанційного навчанJ
ня та ін. На етапі додипломного навчання в розділах доклінічної та клінічної
підготовки студентам необхідно оволодіти умінням роботи зі мікропроцеJ
сорною технікою, персональним комп'ютером, які широко використовуJ
ються у медичній практиці під час впровадження і використання діагносJ
тичних та лікувальних програм.

7. Обов'язкове забезпечення у навчальному процесі сприятливих взаєJ
мовідносин викладачів та студенів на основі індивідуального підходу та реJ
гулярного цільового співробітництва у системі «викладач–студент». З цього
приводу ВООЗ спеціально підкреслює, що система підготовки лікаря має
забезпечувати обов'язкову активну участь студентів в усіх формах навчання.
Тому викладачеві необхідно сприяти саме активному навчанню студента,
а не тільки лише формально передавати існуючі знання [3]. Для підвищення
якості професійноJорієнтованої підготовки лікаря додипломна медична
освіта має акцентуватись на студентах, а ні на дисциплінах [1]. За усіма
дидактичними принципами організація навчального процесу робить стуJ
дента і викладача партнерами у досягненні кінцевих цілей освіти і передJ
бачає постійне активне співробітництво і партнерство викладача і студенJ
та на шляху до отримування їм вищої медичної освіти [3].

8. Послідовна реалізація на усіх етапах додипломної підготовки прогJ
рами моральноJетичного виховання майбутніх лікарів: формування лікарсьJ
кого світогляду, деонтології, гуманізму, біоетики, суворого дотримування
вимог «Етичного кодексу лікаря України». Формування високих моральноJ
етичних і професійних якостей є принципово важливим пріоритетом виJ
ховної роботи в усіх розділах доклінічної та клінічної підготовки лікаря.

9. Забезпечення переходу від навчання до самоосвіти, стимулювання
психологоJпедагогічними методами у студентів потреби у самоосвіті, поJ
стійному оновленню і поглибленню отриманих знань як умов міжнародно
визнаного безперервного професійного розвитку лікаря. Навчити студентів
відповідним умінням самоосвіти з урахуванням потреб охорони здоров'я
шляхом організації навчання за індивідуальним планом, а також регулярJ
ного виконання самостійної позааудиторної роботи.
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СУПЕРЕЧЛИВИЙ ХАРАКТЕР ВИКОРИСТАННЯ
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У ВИКЛАДАННІ ФІЛОСОФІЇ

Алексеєнко А.П.

Сучасний освітній процес якісно відрізняється як у змістовному, так
і у формальному плані. Величезна інформаційна база, що використовуєтьJ
ся в процесі навчання, вимагає значного розширення засобів і методів
організації навчальної діяльності, починаючи від традиційних форм і закінJ
чуючи сучасними комп'ютерними технологіями. У перекладі з англійськоJ
го multimedia – багатокомпонентне середовище, що дозволяє використоJ
вувати текст, графіку, відео й мультиплікацію в режимі діалогу, розширючи
області застосування комп'ютера в навчальному процесі. Образотворчий
ряд, включаючи образне мислення, допомагає студенту цілісно сприймаJ
ти запропонований матеріал. З'являється можливість поєднувати теореJ
тичний і демонстраційний матеріали.

Використання мультимедійних технологій в умовах аудиторних заJ
нять має свої позитивні й негативні сторони, що вимагає більш детального
її аналізу. Це обумовлено зростаючою необхідністю її вдосконалення в суJ
часних умовах, а також відсутністю системної моделі підготовки студентів
засобами мультимедійних технологій.

Особливості застосування мультимедійних технологій у навчальному
процесі докладно обговорюються в роботах А.В. Осіна, Г.А. Саприкіна,
Ю.Г. Молокова, О.Г. Смолянинова, С.Г. Григор'єва, В.В. Гриншкуна, Н.Г. СеJ
менової, В.М. Вакулюка та ін. Разом із тим за межами науковоJпедагогічJ
них дискусій про використання мультимедійних технологій залишається
ряд питань, які вимагають свого подальшого осмислення, а саме: харакJ
теристика тих протиріч, які мають місце, і причини їхнього виникнення.

Передбачається в статті звернути увагу на те, що ефективність викоJ
ристання мультимедійних технологій у процесі викладання природничих

і гуманітарних дисциплін різна. Гуманітарні дисципліни за своєю суттю
й змісту зовсім інші, чим дисципліни природничого профілю. ПоJрізному
виглядає справа з використанням мультимедійних засобів на лекції й на
семінарському занятті.

До переваг використання мультимедіа технологій у навчанні можна
віднести наступні: візуалізація навчального матеріалу, можливість констJ
руювання комп'ютерного матеріалу для конкретної лекції або семінару;
можливість адаптації до умов і потреб конкретного навчального закладу



– 10 –

з урахуванням профілю вузу; активізація діяльності студентів; доцільне
застосування комп'ютерної підтримки навчального процесу. Це створює
передумови для інтенсифікації освітнього процесу. Вони дозволяють шиJ
роко використовувати на практиці психологоJпедагогічні розробки, що заJ
безпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння вмінням
самостійно здобувати нові знання. Застосування мультимедіа технологій
доповнює мету й зміст навчання: з'являються нові методи й організаційні
форми. Такі заняття ведуть ніби два викладачі: поряд з педагогом у поясJ
ненні, бесіді, опитуванні бере участь техніка. Звичайно, головним залиJ
шається педагог, він надає слово своєму «колезі», через нього здійснюєтьJ
ся зв'язок «учень–учитель», без якого немислиме навчальне заняття. ОдJ
нак у певні моменти викладач в аудиторії може поступитися місцем технічJ
ним засобам навчання як джерелу навчальної інформації й засобу навчанJ
ня, тому, хто веде, керує або контролює процес пізнання.

До числа основних недоліків використання мультимедіа можна віднести:
 орієнтацію на середнього студента, у результаті якої створюютьJ

ся труднощі при навчанні слабких студентів і відбувається затримка розJ
витку сильних;

 недостатній ідейноJемоційний вплив на студентів з боку викладача;
 орієнтація уваги студентів на той матеріал, який подається на

слайдах (у такий момент найчастіше не сприймають ту супутню інформаJ
цію, що супроводжує показ слайдів);

 перевага фронтальних форм роботи при викладі нового матеріалу.
Варто особливо підкреслити, що технічні засоби навчання вдало (або

невдало) доповнюють й супроводжують навчальний процес, але ніколи не
визначають його обличчя. Комп'ютер, мультимедіаJресурси дозволяють
інтегрувати й істотно збагатити можливості технічних засобів навчання й,
таким чином, змінити конструювання й проведення всіх занять.

Надмірне захоплення мультимедійними технологіями у викладанні гуJ
манітарних дисциплін, зокрема, мова йде про філософію, може привести
до втрати викладачем багатьох традиційних методів і методик, які лежать в
основі класичної педагогіки і які не замінять ніякі технічні засоби навчання.

До традиційних вимог до викладача відносяться наступні:
 організаторські (планування роботи, об'єднання студентів і т.д.);
 дидактичні (конкретне вміння підібрати й підготувати навчальний

матеріал, устаткування; доступний, ясний, виразний, переконливий і поJ
слідовний виклад навчального матеріалу; стимулювання розвитку пізнаJ
вальних інтересів і духовних потреб);

 перцептивні (що виявляються в умінні проникати в духовний світ
студентів, об'єктивно оцінювати їхній емоційний стан, виявляти особлиJ
вості психіки);

 комунікативні (уміння встановлювати педагогічно доцільні відноJ
сини зі студентами);

 суггестивні (емоційноJвольовий вплив на студентів);
 дослідницькі (уміння пізнати й об'єктивно оцінити педагогічні сиJ

туації й процеси);
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 науковоJпізнавальні (здатність засвоєння наукових знань в обJ
раній галузі);

 предметні (професійні знання предмета навчання).
Варто пам'ятати, що, незважаючи на використання сучасних комп'юJ

терних і телекомунікаційних технологій, мультимедійних засобів навчанJ
ня, для процесу сприйняття інформації велике значення має жива мова
викладача, яку неможливо замінити іншими засобами й технологіями, його
особистісні якості, захопленість предметом, уміння образно піднести ті
питання, які розглядаються на даній лекції або семінарському занятті.
Щоб досягти ефективності сприйняття, педагог повинен використовувати
слова, що відповідають тій моделі світу, яка сформувалася у студентів на
момент навчання.

Вимоги до викладача, який використовує мультимедійні засоби
в освітній діяльності, повинні складатися із традиційних вимог, які пред'явJ
ляються до будьJякого педагога, і специфічних, пов'язаних з використанJ
ням сучасних інформаційних технологій і засобів практичного викорисJ
тання мультимедійних технологій у процесі інформатизації освітньої діяльJ
ності. На жаль, іноді викладачі найчастіше віддають пріоритет сучасним
мультимедійним технологіям, відтісняючи на другий план педагогічну майJ
стерність, на якій завжди базувалася класична система навчання. Тому
основне завдання сучасного освітнього процесу полягає в тому, щоб усуJ
нути протиріччя, що виникає між використанням мультимедійних техноJ
логій і збереженням зразків класичної педагогіки, якими завжди був багаJ
тий навчальний процес.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ
У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Алексеєнко Р.В., Рисована Л.М.

Сьогодні суспільство сповнене безпрецедентних проблем і суперечJ
ностей. Їх вирішення багато в чому залежить від інноваційного підходу,
інноваційного мислення, зрештою, від успішного формування та розвитку
інноваційної людини. За цих вимог особливо важливі завдання постають
в галузі освіти, яка й покликана сформувати нову людину, яка мусить мисJ
лити і жити у цивілізаційних вимірах, тобто бути інноваційною людиною.

Інноваційне мислення й інноваційна діяльність набули надзвичайного
значення для всіх сфер життєдіяльності, а особливо для медичної освіти.
Саме через освіту насамперед ми почали готувати людину з інноваційним
типом мислення, культури и здатності до інноваційної діяльності. Без цього
ні людина не буде конкурентоспроможною, ні країна не буде успішною
в сучасних умовах розвитку [1].

Аналіз існуючої системи навчання теоретичних дисциплін виявив недоJ
статній рівень застосування інтерактивних технологій у навчальному проJ
цесі. Поглиблений аналіз результатів підготовки майбутніх лікарів покаJ
зав, що це негативно відбивається на рівні сформованості їхніх професійJ
них умінь. У зв'язку з цим виникають суперечності між вимогами сучасного
ринку праці та рівнем підготовки майбутніх лікарів, необхідністю викорисJ
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тання інтерактивних технологій в процесі формування професійних умінь
у майбутніх фахівців та недостатнім рівнем їхнього застосування [2, 3].

Сучасні тенденції розвитку України визначаються у загальному контексті
Європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної
культури, серед яких одне з найважливіших місць посідає медичне обслуJ
говування, що є одним із атрибутів громадянського демократичного сусJ
пільства [2].

Це зумовлює необхідність озброєння спеціалістів комплексом профеJ
сійних умінь для реалізації їх виробничої діяльності, що є одним із пріориJ
тетних завдань вищої освіти взагалі і медичної підготовки зокрема [1].

Необхідність вирішення цих протиріч і обумовила вибір нами дослідJ
ження «Методика формування професійних умінь у майбутніх лікарів заJ
собами інтерактивних технологій».

Для вирішення завдань можна використати такі методи дослідження
як, аналіз філософської, педагогічної, психологічної літератури з метою
вивчення проблеми та визначення теоретикоJметодологічних основ дослідJ
ження; вивчення й узагальнення педагогічного досвіду з метою вибору пеJ
дагогічного інструментарію для формування професійних умінь у студентівJ
медиків.

Професійні уміння майбутніх лікарів – це високий рівень професійних
знань, практичні навички, клінічне мислення, постановка діагнозу, приJ
значення лікування.

Інтерактивна діяльність на практичних і семінарських заняттях приJ
пускає організацію й розвиток діалогового спілкування, що веде до взаєJ
морозуміння, взаємодії, до спільного рішення загальних, але значимих
для кожного учасника завдань. Інтерактив виключає домінування як одноJ
го виступаючого, так і однієї думки над іншим. У ході діалогового навчання
студенти вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на осJ
нові аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні
думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуваJ
тися з іншими людьми. Для цього потрібно на практичних і семінарських
заняттях організовувати індивідуальну, парну й групову роботи, застосоJ
вувати дослідницькі проекти, рольові ігри, навчати роботі з документами
й різними джерелами інформації, використовувати творчі роботи.

Основні критерії інтерактивної моделі навчання полягають в наступному:
можливість неформальної дискусії, вільного викладення матеріалу, збільJ
шення кількості семінарів, ініціатива студента, наявність групових завJ
дань, які потребують колективних зусиль, постійний контроль впродовж
семестру, виконання письмових робіт.

Поєднання інноваційних технологій інтерактивного навчання та роботи
в групах вимагає диференційованого й індивідуального підходу до оцінюJ
вання результатів підготовки студентів. У ході контролю за навчальною
діяльністю викладач не лише оцінює результати роботи студентівJмедиків,
але й розвиває у них здатність до самоаналізу та самооцінки, які сприяють
творчому становленню особистості, оптимальній організації процесу засJ
воєння необхідних знань, вироблення студентом особистого стилю та темJ
пу навчання, зумовлює підвищення навчальної успішності.
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Нові форми та методи інтерактивного навчання дозволяють застосуJ
вати нову педагогічну етику спілкування викладача та студента (принцип
творчого співробітництва), використання діалогу як домінуючої форми
співпраці, що формує уміння вільно обмінюватися думками, моделювати
життєві ситуації, орієнтацію на розвиток творчої, активної особистості та ін.

Таким чином, одним з основних завдань сучасної медичної освіти є
підготовка висококваліфікованих лікарів, які володіють професійними умінJ
нями на високих рівнях сформованості на основі застосування сучасних інJ
новаційних технологій. Інтерактивне навчання дозволяє вирішувати одноJ
часно кілька завдань, таких, як розвиток комунікативних умінь й навичок,
забезпечення виховного завдання, оскільки привчає працювати в команді
й прислухатися до думки своїх однокурсників. Інтерактивні методи можуть
виступати на початкових етапах навчання як своєрідні діагностичні процедуJ
ри, що виявляють характер навчальної мотивації й сформованість навJ
чальної діяльності студентів. Використання інтерактиву в процесі семіJ
нарського заняття дає можливість міняти форми діяльності студентів, пеJ
ремикати увагу на вузлові питання теми заняття.
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ВИКЛАДАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ
В КОНТЕКСТІ ОТРИМАННЯ ДОСТОВІРНОЇ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

ПОШУК ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Амбросова Т.М., Ащеулова Т.В., Смирнова В.І.

Важливим напрямком курсу «Основи біоетики та біобезпеки» є ознайомJ
лення студентів з основними поняттями, правилами, принципами та терJ
мінологією науковоJобґрунтованої медичної практики, або доказової меJ
дицини. Доказова медицина J це новітній підхід технології збору, аналізу,
узагальнення та інтерпретації наукової інформації, яку може використовуJ
вати майбутній лікар при лікуванні конкретного пацієнта з урахуванням
сучасних даних клінічних досліджень [1, 2].

Зміна інформаційної доктрини в сучасній медицині пов'язана з такими
факторами, як глобалізація інформаційних процесів, прогресивно зросJ
таюча кількість клінічних досліджень, широкий спектр лікарських засобів
на фармацевтичних ринках, збільшення потоку медичної інформації, пробJ
леми раціонального витрачання коштів в системі охорони здоров'я. Ці осJ
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новні тенденції визначають наступні потреби практичної медицини: необJ
хідність критичної оцінки інформації, призначеної для практичних лікарів
і керівників охорони здоров'я; вибір системних підходів для прийняття
рішень в медицині (лікувальних, діагностичних, управлінських та ін.) [3, 4].
Отже, існує необхідність узагальнення біомедичних знань та широкого
інформування медичної громадськості про результати новітніх досліджень.
І на етапі навчання дуже важливим питанням є ознайомлення студентів,
майбутніх лікарів, з основними поняттями та термінологією, яка застосоJ
вується у сучасному медичному інформаційному просторі для опублікуJ
вання результатів доказової медицини [4, 5].

Вивчення студентамиJмедиками доказової медицини дають можливість
з урахуванням новітньої і достовірної інформації оптимізувати процес прийJ
няття лікарських рішень. Доказова медицина передбачає об'єднання індиJ
відуального клінічного досвіду лікаря з найкращими доступними незалежJ
ними клінічними доказами з систематизованих досліджень. При цьому
принципи доказової медицини дозволяють розробляти найбільш ефективні,
безпечні і економічні сучасні терапевтичні стратегії, які можуть бути реаліJ
зовані на державному, регіональному, популяційному та індивідуальному
рівнях, сприяючи вибору оптимального варіанту в кожному конкретному
клінічному випадку. Сучасний лікар повинен володіти основними визнаJ
ченнями, знати їх тлумачення, для того щоб орієнтуватися в динамічній
зміні інформації щодо застосування нових та новітніх діагностичних та
терапевтичних втручань.

Достовірність доказів з різних джерел не однакова і зменшується в насJ
тупному порядку: 1) рандомізоване контрольоване клінічне випробування;
2) нерандомізоване клінічне випробування з одночасним контролем;
3) нерандомізоване клінічне випробування з історичним контролем; 4) коJ
гортне дослідження; 5) дослідження типу «випадок–контроль»; 6) переJ
хресне клінічне випробування; 7) результати спостережень; 8) опис окреJ
мих випадків [4].

Систематичні дані допомагають демократизувати наукові дослідженJ
ня і використання їх результатів, сприяють більшій відкритості бази знань,
у тому числі для громадськості; надають науковій громадськості безцінне
джерело інформації, яке дозволяє узагальнювати накопичений в минулоJ
му матеріал, упорядковувати нові матеріали і розробити методологію визJ
начення тем і ключових напрямів наукових досліджень; надають можливість
для дослідників визначити основні прогалини в дослідженнях, пропонуваJ
ти нові рішення в рамках накопичених знань і уникнути непотрібного дубJ
лювання досліджень; надають базу знань для практикуючих лікарів та органіJ
заторів охорони здоров'я які можуть використовувати огляди для оцінки
ефективності різних форм і видів надання медичної допомоги; сприяють
кумулятивному розвитку науки, допомагають більш ясно визначити невиріJ
шені питання [3, 6, 7].

Використання систематичних оглядів не тільки дозволяє отримати кращі
результати, але і підвищити їх якість і ступінь довіри до них. МетаJаналіз
(metaJanalysis) – застосування статистичних методів при створенні сисJ
тематичного огляду в цілях узагальнення результатів, включених в огляд
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досліджень. Систематичні огляди іноді називають метаJаналізом, якщо
цей метод застосовувався в огляді. МетаJаналіз проводять для того, щоб
узагальнити наявну інформацію і поширити її в зрозумілому для читачів
вигляді. МетаJаналіз – це статистичний метод, що дозволяє об'єднати
результати незалежних досліджень [6, 7]. Найчастіше його використовуJ
ють для оцінки клінічної ефективності терапевтичних втручань; для цього
об'єднують результати двох і більше рандомізованих контрольованих досJ
ліджень. Переваги метаJаналізу: отримання достовірних результатів, усуJ
нення можливих помилок, точність оцінок, прозорість інформації [7].

Інформаційний пошук в області доказової медицини вимагає від дослідJ
ника відповідного досвіду і використання системного підходу. Для успішJ
ного пошуку необхідної інформації з питань доказової медицини велике
значення мають вибір доступних баз клінічних даних (MedLine, Embase,
Cochrane Library, Adonis і ін.) [8] і розробка адекватної методології пошуку
(за ключовими словами або словосполученнями, прізвищами провідних
фахівців тощо). Тому в навчальному процесі в вищому медичному навчальJ
ному закладі слід приділяти значну увагу формуванню практичних навичок
майбутніх лікарів в сфері отримання достовірної науковоJобґрунтованої
сучасної медичної інформації. Ці навчальні програми повинні бути осноJ
вою викладання клінічних дисциплін, щоб студенти вже на етапі навчання
використовували сучасні інформаційні джерела, опановували національні
та міжнародні рекомендації щодо тактики ведення хворих з різноманітною
патологією.
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ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Астап'єва О.М., Вікман Я.Е., Слабодчиков М.Є.

Сучасні соціальноJекономічні зміни, розвиток інформаційноJкомунікаJ
ційних технологій, гуманітаризація навчання визначають напрямки модерJ
нізації навчального процесу. Вивчення особливостей розробки та викориJ
стання в навчальному процесі електронних ресурсів стає все більш актуJ
альним, що зумовлено низкою організаційних і дидактичних причин. До
них належать потреби використання відеоJ та аудіозображень, які дозвоJ
ляють віддзеркалити зміст розділів навчального курсу; необхідність актуJ
альних змін залежно від впровадження наукових досягнень; можливість
надати студентам доступ до великих обсягів матеріалів, які відповідають
специфіці, що вивчається.

Впровадження інформатизації до навчального процесу сприяє розвитJ
кові розумового потенціалу студентів, формуванню навиків самостійного
отримання знань, надає можливість виконувати інформаційноJнавчальну,
дослідну діяльність, самостійно обробляти інформацію. У вищій школі нині
широко застосовуються інформаційні ресурси глобальної мережі. ОчевидJ
на перевага використання комп'ютерних технологій полягає в тому, що
методичні матеріали, які пропонує мережа Інтернет можна регулярно оновJ
лювати і поповнювати. Крім того, для подання навчального матеріалу моJ
жуть бути використані сучасні візуальні технології. У процесі використання
інформаційних технологій виникають деякі проблеми. Зокрема, це співJ
відношення обсягу інформації, який може надати комп'ютер студенту та
обсяг знань, які студент може розумово охопити, зрозуміти, і згодом засJ
воїти. Утруднює навчальний процес і проблема комп'ютерної грамотності
студентів, а також наявності самих комп'ютерів для навчального процесу.

Всі наведені вище недоліки інформаційних технологій можна подолати
за наявності двох головних вимог:

– межі інформатизації навчання в медичному університеті повинні бути
чітко визначені;

– використання електронних ресурсів для навчання загалом базується
на наявність мотивації, тобто кожен студент повинен твердо усвідомлюваJ
ти, що він вступив до медичного вузу з метою зрости до рівня висококваліJ
фікованого фахівця, всебічно розвиненої особистості.

Для того, щоб з ефективністю використовувати електронні ресурси
в навчанні необхідний ще один важливий компонент. А саме: електронний
ресурс повинен бути правильно вбудований у систему і процес навчання.
Кожен ресурс у навчальному процесі відграє свою особисту роль. Частина
з них присвячена послідовному викладенню матеріалу, частина ресурсів J
для оцінки знань студентів, інші – модулюють практичні заняття і т. ін.

Сучасні методи променевої діагностики принципово можна розподілиJ
ти на 6 рівнів:

1 – рентгенологічні методи;
2 – комп'ютерна томографія;
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3 – методики з використанням радіонуклідів (радіонуклідна  діагностика);
4 – позитронноJемісійна томографія;
5 – магнітноJрезонансна томографія;
6 – ультразвукова діагностика.
Результатом усіх цих методів дослідження є радіологічні зображення

різних органів та систем, що зумовлюють украй необхідне використання
електронних ресурсів для демонстрації таких зображень студентам.

Упродовж багатьох років на кафедрі з успіхом використовують тестоJ
вий комп'ютерний контроль, який дозволяє в короткій та доступній формі
провести скринінгову оцінку знань студента за кожною темою практичних
занять. Позитивними моментами є також об'єктивізація оцінки знань,
відсутність психологічного впливу «викладач–студент». Це також має бути
актуальним для зарубіжних студентів, допомагає їм у подоланні мовного
бар'єру, особливо у сприйнятті інформації на слух, за рахунок чого досяJ
гається більш повне засвоєння матеріалу.

Кафедра використовує мультимедіа презентації при читані лекцій для
студентів усіх факультетів. Постійно проводиться робота з підготовки преJ
зентацій англійською мовою для факультету іноземних студентів. УпроJ
вадження презентацій у структуру практичних занять здатне вирішити проJ
блеми стосовно контролю знань, індивідуалізації та комфортності при наJ
вчанні (особливо для іншомовних студентів), нелінійної подачі інформації.
Завдяки переліченому спостерігається концентрація уваги, більш глибоке
та прискорене сприйняття навчального матеріалу, підвищення інтересу
до вивчання предмета. Для створення мультимедійної презентації викоJ
ристовуються сотні слайдів, серед яких різні радіологічні зображення (ультJ
развукові, комп'ютерноJтомографічні та магнітоJрезонансні, радіологічні
зображення) за кожною темою окремого практичного заняття.

На сайті університету викладена електронна база посібників, наочних
навчальних матеріалів для самопідготовки студентів. Деякі розділи стосовJ
но з діагностичної радіології з часом змінюються залежно від удосконаленJ
ня радіологічної апаратури, методик дослідження та лікування хворих.

Таким чином, створення та впровадження до навчального процесу елекJ
тронних ресурсів набуває розповсюдження і стає закономірним явищем,
що дозволяє комплексно підходити до вирішення навчальних задач та
сприяє підвищенню рівня знань студентів з даної дисципліни. Однак, неJ
зважаючи на організаційні, методичні і технічні проблеми щодо підготовки
та впровадження електронних навчальних ресурсів, сьогодні вкрай необJ
хідне широке застосування сучасних інформаційних та навчальних техноJ
логій.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ

Бабак О.Я., Гопцій О.В., Зелена І.І., Железнякова Н.М., Степанова О.В.

Однією з важливих проблем, що стоять перед вищою школою, є підвиJ
щення якості підготовки фахівців. У зв'язку з цим в основі освітніх програм
медичного профілю лежить мета – формування компетенції майбутнього
лікаря (когнітивна, операційна, аксіологічна, правова компетенція, а таJ
кож компетенція самовдосконалення), розвиток професійних, інтелектуJ
альних, поведінкових умінь і навичок, застосування інноваційних методик
є об'єктивною закономірністю [1].

Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку творчих здібносJ
тей особистості, необхідних майбутньому фахівцюJмедику, є проблемне
навчання. Проблемне навчання – навчання рішенню нестандартних завJ
дань, у ході якого студенти засвоюють нові знання, вміння та навички.
Головним підсумком даного методу навчання є формування професійного
мислення студентів. Проблемне навчання формує у фахівця можливість
самостійно побачити і сформулювати проблему; здатність висунути гіпоJ
тезу, знайти або винайти спосіб її перевірки; зібрати дані, проаналізувати
їх, запропонувати методику їх обробки; здатність побачити проблему
в цілому, всі аспекти та етапи її вирішення, а при колективній роботі –
визначити міру особистої участі у вирішенні проблеми.

Проблемне навчання укладено в тому, що педагог не повідомляє знань
в готовому вигляді, а ставить перед учнем проблемні завдання, спонукаюJ
чи шукати шляхи та засоби їх вирішення. Рішення проблеми вимагає вклюJ
чення творчого мислення. У сучасній педагогіці практикуються три форми
проблемного навчання: проблемний виклад навчального матеріалу в  моноJ
логічному режимі лекції або діалогічному режимі семінару; частковоJпоJ
шукова діяльність при виконанні експерименту на лабораторних роботах;
самостійна дослідницька діяльність.

Підвищення якості, ефективності навчання студентів прямо залежить
від умілого підбору і використання різноманітних, найбільш адекватних
тематиці і ситуації методів навчання, а також від активізації суб'єктJсуб'єктJ
них відносин всього навчального процесу. Сучасні умови навчання стуJ
дентів відрізняються необхідністю впровадження інновацій, новин і новоJ
введень. Дані методи навчання дозволяють розвинути у студентів клінічне
та критичне мислення, формувати досвід творчої та інноваційної діяльJ
ності, вдосконалюють компетенції, навчити працювати на випередження,



– 19 –

стимулюють розвиток не тільки студента, але й викладача. Відзначено, що
при застосуванні активних методик навчання студенти утримують в пам'яті
80% того, що говорили самі, 90% того, що робили самі [2].

Серед активних технологій навчання при проведенні семінарських
і практичних занять виділяють технологію аналізу ситуацій. Аналіз конкJ
ретних ситуацій – один із найбільш ефективних і поширених методів органіJ
зації активної пізнавальної діяльності студентів. Метод аналізу конкретJ
них ситуацій розвиває здатність до аналізу життєвих і професійних завJ
дань. Стикаючись з конкретною ситуацією, студент повинен визначити: чи
є в ній проблема, в чому вона полягає, визначити своє ставлення до ситуаJ
ції, запропонувати варіанти вирішення проблеми. Робота в групі з аналізу
ситуації дозволяє студентам не тільки краще засвоїти матеріал, а й розJ
глядати різноманітні можливості та підходи до вирішення тієї чи іншої пракJ
тичної задачі або проблеми. Технології аналізу ситуацій дозволяють розJ
вивати аналітичні здібності і критичне мислення; більш осмислено з'єднуJ
вати теоретичні знання з практикою, формувати навички оцінки альтернаJ
тивних варіантів в умовах невизначеності, більш детально висловлювати
свою точку зору й аргументувати її, формувати навички вирішення компJ
лексних завдань, що має важливе значення для практичної діяльності майJ
бутнього фахівця.

Серед інноваційних технологій, які активізують навчальний процес,
побудованих на аналізі ситуацій в даний час найбільш часто використовуJ
ються: метод ситуаційного аналізу, що включає аналіз конкретних ситуаJ
цій (ситуаційні задачі, ситуаційні вправи), метод ситуаційного навчання –
метод кейсів, метод «інциденту»; метод програвання ролей, ігрове проекJ
тування.

Ділові, рольові ігри – методи навчання, що дозволяють студентам вистуJ
пити в різних професійних ролях та створити на занятті проблемну ситуаJ
цію. Розробляється сюжетJп'єса, між студентами розподіляються ролі
з обов'язковим змістом. Такі ігри обов'язково сформують у студентів вміння
та бажання виконувати правила.

У нашій методиці будуть використані такі етапи підготовки та провеJ
дення навчальної гри.

Підготовчий етап. Розробляється сценарій, план гри, даються консульJ
тації, інструкції, пакети матеріалів студентамJучасникам, готується матеJ
ріальне забезпечення.

Етап проведення гри. На практичному занятті вводяться різні рольові
позиції гравців: пацієнт, лікар, лаборант, лікар функціональної діагностиJ
ки, експерти. Практикується групова робота над завданнями, міжгрупові
дискусії.

Етап аналізу, обговорення та оцінки результатів гри. Гравці мають макJ
симальну свободу інтелектуальної діяльності, яка обмежується тільки умоJ
вами та правилами гри. Студенти самі вибирають власну роль, створюють
проблемну ситуацію, шукають шляхи її вирішення тощо. Викладач є інструкJ
тором (ознайомлює з правилами, консультує), суддеюJрефері (дає пораJ
ди про розподіл ролей), тренером (підказує студентам для прискорення
проведення гри), ведучим (організовує обговорення результатів гри). ЕфекJ
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тивність гри значною мірою залежить від низки факторів, серед яких найJ
головнішими є такі:

 чітко продумана мета;
 здійснення мотивації ігрової діяльності;
 чітка організація підготовки, проведення і підбиття підсумків;
 постановка пізнавальних і проблемних запитань у процесі гри;
 залучення всіх студентів групи;
 тривалість не більше однієї – двох навчальних годин.

У процесі підготовки до ділової гри у студентів з'являється мотив для
активного пошуку діагностичної інформації відповідно ролі, яку він викоJ
нує, формуються навички роботи з отриманою інформацією. Пошук конкJ
ретного вирішення поставленого завдання змушує студента переключиJ
тися на активні форми навчання, зокрема самонавчання. У результаті цього
пошуку студент використовує як мінімум 3–4 види самостійної роботи як
у навчальний, так і позанавчальний час (самостійна робота з літературою,
конспектування підручників, статей, аналіз конкретних ситуацій, пошук
інформації в інтернетJмережі і т. п.). Це дозволяє йому не тільки розшириJ
ти міждисциплінарний кругозір, але і значно підвищує інтерес до предмеJ
та і навчального процесу в цілому. А це в кінцевому підсумку є кінцевою
метою всього процесу навчання студентів у ВНЗ. Студент виробляє навик
контролю своєї поведінки, вчиться адекватно сприймати і аналізувати чужу
думку.

Переваги ділової гри перед іншими видами навчання полягають у тому,
що ділова гра імітує реальні ситуації у майбутній професії, тим самим
розвиває уміння шукати і працювати з інформацією, дозволяє значно акJ
тивізувати творчі можливості студента; дає можливість вчитися на своїх
і чужих помилках, без шкоди для хворого.

Таким чином, використання активних технологій і методів навчання
в підготовці фахівців медичних ВНЗ дозволяє успішно розвивати професійні
і загальнокультурні компетенції, стимулювати і активізувати пізнавальну
активність студентів, домагатися високого ступеня самостійності.
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ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЛІКАРІВ%ІНТЕРНІВ
НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 1 ХНМУ

НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО%ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бабак О.Я., Панченко Г.Ю., Масляєва Л.В., Нестерцова І.А.,
Зайченко О.Є., Кліменко М.І., ФроловаJРоманюк Є.Ю.

Принцип оптимізації навчального процесу в Харківському національноJ
му медичному університеті передбачає, як відомо, вибір оптимальних ваJ
ріантів діяльності викладача в конкретних умовах застосування своїх проJ
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фесійноJпедагогічних знань, умінь та навичок, оскільки сам термін «оптиJ
мальний» означає найбільш відповідний вид або вибір діяльності в даних
умовах і відповідно до поставлених завдань діяльності [1, 5, 6].

 Процеси глобалізації суспільних процесів, розповсюдження інформаційJ
них технологій, а також міжнародна конвергенція відбуваються на тлі швидJ
кої зміни інформаційних потоків, постійних змін у сфері економіки. Всі ці
стрімкі зміни впливають на формування нового соціального замовлення,
висунутого суспільством до якості підготовки фахівців медичного профілю,
зокрема лікарівJінтернів за спеціальністю «Лікувальна справа» [1, 3].

На кафедрі внутрішньої медицини №1 відбувається заміна традиційних
програм освіти інтернів на нову, в основу якої покладено принцип формуJ
вання «людини мислячої» здатної до творчості, самовдосконалення.

Для вирішення проблеми навчання лікарівJінтернів на нашій кафедрі
та впровадження оптимізації викладання вважаємо необхідним:

 наявність найбільш прийнятного набору методів, форм, засобів
навчання і виховання студентів;

 забезпечення чіткого нормування витрат часу і зусиль;
 створення найкращих умов для здійснення професійноJпедагогічJ

ної діяльності та введення інновацій в педагогічний процес;
 регулювання професійноJпедагогічної діяльності викладача кафедJ

ри в ході самого навчального процесу;
 оперативний контроль і облік навчальноJвиховної діяльності.

У самому понятті «оптимізація» навчання лікарівJінтернів, співробітниJ
ки кафедри внутрішньої медицини № 1 передбачають встановити стаJ
більність, структурування і сегментування навчальноJвиховного процесу,
утримати його на певному рівні, яке ставиться деканатом НавчальноJнауJ
кового інституту післядипломної освіти [1, 5].

Введення інновацій нами розглядається як прискорення просування
до реалізації діалектичних законів:

1) закону єдності та боротьби протилежностей, який проявляється
в тому, що інновація та оптимізація, взаємно пов'язуючи і доповнюючи один
одного, забезпечують розвиток в методологічному розумінні цього слова;

2) закону заперечення, оскільки інноваційна діяльність викладача вищої
школи, заперечуючи стабільно побудовану оптимальність навчального
процесу, тільки народжує на її місці нову оптимальність, наділену більш
ефективними характеристикам ;

3) закон про перехід кількісних змін у якісні, який проявляється, як
мінімум у двох явищах:

– поJперше, наростання кількості інновацій у професійній діяльності
саме по собі свідчить про нову якість викладання лікарямJінтернам на
нашій кафедрі;

– поJдруге, сама інновація, як правило, є результатом перетворення
певної кількості нововведень у системі освіти [3].

Викладачі кафедри внутрішньої медицини № 1 вважають, що процес
оптимізації навчальноJвиховної діяльності є структурноJфункціональним
утворенням, яке може бути представлене у вигляді синергічного об'єднанJ
ня ряду компонентів .
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Розглядаючи проблему оптимізації педагогічного процесу в ХНМУ, співJ
робітники кафедри внутрішньої медицини № 1 відзначають її залежність
від впровадження інновацій у діяльність викладача на декількох рівнях:

– методологічному – як можливість розробки парадигмальних інновацій
в системі вищої школи та реалізації зазначених інновацій із застосуванJ
ням методологічного аналізу;

– теоретичному – як відповідний внесок розробників інновацій та викJ
ладачів, які реалізують інноваційні підходи в навчанні лікарівJінтернів;

– прикладному – як інструмент щоденної творчої професійноJпедагогічJ
ної діяльності викладача вищого навчального закладу.

Оптимальними умовами реалізації інформаційноJосвітніх технологій
у навчальному процесі лікарівJінтернів на нашій кафедрі є змішане навчанJ
ня, яке дає цілий ряд переваг як для лікарівJінтернів, так і для викладачів.

Освітня діяльність на кафедрі внутрішньої медицини № 1 характериJ
зується прискореним розвитком і широким впровадженням електронних
технологій навчання, що включають використання мережі Інтернет, навJ
чальноJметодичних мультимедіаJматеріалів, різноманітністю навчальноJ
го процесу лікарівJінтернів із застосуванням дистанційних освітніх техноJ
логій [2, 4].

На кафедрі ми враховуємо, що ефективність інформаційноJосвітніх
технологій багато в чому залежить від якості взаємодії між викладачем
і лікаремJінтерном, використовуваних освітніх технологій, рівня пізнавальJ
ної активності учнів, а також визначається умовами організації на кафедрі
навчального процесу.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ТЕСТУВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ%ІНТЕРНІВ

Бабак О.Я., Панченко Г.Ю., Кліменко М.І., Масляєва Л.В.,
ФроловаJРоманюк Є.Ю., Зайченко О.Є., Нестерцова І.А.

Вища освіта відіграє винятково важливу роль у соціальноJекономічному
та технологічному прогресі, розвитку людського потенціалу, насамперед
у вирішенні проблем загальної грамотності, підготовки фахівців для майJ
бутнього і формуванні покоління людей в дусі миру, взаєморозуміння, тоJ
лерантності та демократії.

Сучасна система освіти за своїм значенням і впливом на інші сфери
соціальноJекономічного і соціокультурного життя є однією з найбільш важJ
ливих та пріоритетних. Політика ЮНЕСКО в галузі вищої освіти включає
стратегію освітньої діяльності, її законодавчоJправову базу та освітню пракJ
тику, що в сукупності дає можливість інтегрувати освітні процеси як на
національному, так і в міжнародному рівнях.

Засідання  ЮНЕСКО 2009 р., а також у жовтні 2013 р. з питань вищої
освіти зазначило, що академічна мобільність і в тому числі кросJграничне
отримання освітніх послуг є факторами підвищення якості та ефективJ
ності вищої освіти. Слід враховувати, що сучасна освіта повинна не лише
спиратися на новітні досягнення у певній галузі знань, але й бути технолоJ
гічною, що гарантує досягнення певного результату, та неможлива без
отримання оперативного зворотного зв'язку і організації на цій основі поJ
дальшої корекційної діяльності [1, 3].

Сьогодні, коли прискорені темпи технічного розвитку,  сучасні процеси
глобалізації стосуються не лише комерційних і ділових структур, а також
системи вищої освіти.

Вища медична освіта в Україні у даний час знаходиться на етапі реJ
форм. Загальний напрямок реформування задано політичною волею БоJ
лонського процесу. Усі країни – учасниці Болонського процесу  вважають
одним з найважливіших компонентів розвитку вищої освіти  процес зблиJ
ження та «гармонізації»  національних систем вищої освіти з метою підтримJ
ки академічної мобільності та спільних освітніх програм, які, у свою чергу,
є важливим інструментом для підвищення якості освіти  і наукових дослідJ
жень [2, 3].

Відсутність викладацького досвіду в удосконаленні процесу підготовки
з алгоритмічного вирішення завдань, проблема ефективного вирішення
ситуаційних завдань на основі лінійних алгоритмів у циклі предметів тераJ
певтичного профілю через відсутність в Україні єдиного стандартизованоJ
го та якісного підручника ускладнює складання різних варіантів ситуаційJ
них завдань з використанням різних логічних ключів [4].

Дослідження у галузі викладання внутрішніх хвороб і дисциплін тераJ
певтичного профілю в медичних вузах та галузях післядипломної освіти з
метою покращання у інтернів природничоJнаукових і гуманітарних знань
передбачає реалізацію нових підходів, розробку нових методів і викорисJ
тання нових засобів, способів і форм навчання, щоб зробити навчання
більш зацікавленим і активно підвищувати у них власну систему знань.
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Самостійна підготовка до вирішення завдань, враховуючи нюанси
клінікоJлабораторних та інструментальноJдіагностичних показників, а таJ
кож тонкощі логічного стартового вибору лікарських препаратів дозволяJ
ють вибрати основний або підтримуючий курс лікування та  профілактики
захворювання індивідуального хворого як в моноJ, так і комплексній етіоJ
патогенетичній терапії [4].

Корінні зміни у ставленні викладачів до тестування студентів та лікарівJ
інтернів за загальновизнаною єдиною системою відбулися у зв'язку з поJ
чатком єдиного державного іспиту «Крок 1, Крок 2, Крок 3», завдяки якому
тести отримали офіційне визнання в Україні. За роки експерименту значJ
но підвищився рівень довіри до результатів тестування з боку освітніх усJ
танов, самих викладачів, які переконалися у високій об'єктивності та обJ
ґрунтованості балів. Встановлено, що комплексне застосування тестових
завдань з єдиною правильною відповіддю та комп'ютерних програм наJ
вчального призначення дозволяє реалізувати основні функції контролю
(оціночну, навчальну, розвиваючу і мотиваційну) та забезпечити його сисJ
тематичність, об'єктивність, диференційність [1, 4].

Комп'ютерне тестування має певні переваги порівняно з традиційним
бланковим тестуванням, пред'явлення варіантів тесту на комп'ютері дозJ
воляє заощадити кошти, що витрачаються зазвичай на друк і транспортуJ
вання бланкових тестів. Традиційні засоби поточного контролю менш ефекJ
тивні й в основному орієнтовані на перевірку і систематичну оцінку знань
студентів та лікарівJінтернів з невеликою кількістю навчального матеріаJ
лу. Завдяки комп'ютерному тестуванню можна підвищити інформаційну
безпеку і запобігти розсекречення тесту за рахунок високої швидкості пеJ
редачі інформації та спеціального захисту електронних файлів. СпрощуєтьJ
ся також процедура підрахунку підсумкових балів у тих випадках, коли тест
містить тільки завдання з вибором відповідей [3, 4].

Інші переваги комп'ютерного тестування проявляються в поточному
контролі, при самоконтролі та самопідготовці лікарівJінтернів; завдяки
комп'ютеру можна негайно видати тестовий бал і прийняти невідкладні
заходи з корекції засвоєння нового матеріалу на основі аналізу протоJ
колів, за результатами виконання коригувальних та діагностичних тестів.
Можливості педагогічного контролю при комп'ютерному тестуванні значJ
но збільшуються за рахунок розширення спектра вимірюваних умінь і наJ
вичок в інноваційних типах тестових завдань, що використовують різноJ
манітні можливості комп'ютера при включенні аудіоJі відеофайлів, інтеJ
рактивності, динамічної постановки проблем за допомогою мультимедійJ
них засобів та ін. [4].

Комп'ютерне тестування має низку недоліків. Комп'ютерні тести поJ
винні враховувати те, що деякі медичні терміни важко формалізуються,
часто не вкладаються в коротку форму тестового завдання, тому робота
викладача повинна бути також спрямована на усунення або зменшення
впливу таких особливостей на оцінку базових знань лікаря. Негативні реJ
акції зазвичай викликають різні обмеження, які іноді накладаються при
видачі завдань в комп'ютерному тестуванні. Наприклад, фіксується або
порядок пред'явлення завдань, або максимально можливий час виконання
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кожного завдання, після закінчення якого незалежно від бажання випроJ
буваного з'являється наступне завдання тесту. В адаптивному тестуванні
лікаріJінтерни бувають незадоволені тим, що вони не мають можливості
пропустити чергове завдання, переглянути весь тест до початку роботи
над ним і змінити відповіді на попередні завдання [3, 4].

З метою покращення теоретичних та практичних навичок майбутніх
лікарів, сучасні методи викладання клінічних дисциплін у системі післяJ
дипломної освіти базуються на застосуванні різних комп'ютерних модеJ
лей і технологій. На кафедрі внутрішньої медицини № 1 Харківського наJ
ціонального медичного університету дана проблема розробляється в деJ
кількох основних аспектах, головними з яких є розробка та використання
навчальних і контролюючих комп'ютерних програм та застосування лікуJ
вальноJдіагностичних програм. За сучасними уявленнями, медицина – це
технології: діагностичні, терапевтичні, фармакологічні, хірургічні та інші,
коли від лікаря як від ученого потрібно пізнання всього нового, що є в суJ
часній медицині на тому чи іншому рівні її розвитку.

Ми вважаємо, для того, щоб бути конкуренто здатним, лікарJінтерн не
лише повинен вміти мислити поJлікарському, відрізняти очевидне від цікаJ
вих думок, ймовірність від реальності, раціональність мислення від упеJ
редженості, факти від голослівного твердження, теорію від догми і, наJ
решті, щасливий випадок від кризового стану, але й комплексно, з досJ
татнім рівнем умінь та професіоналізму використовувати отримані теореJ
тичні знання на практиці.

Майбутньому лікарю, допомогти в цьому непростому шляху може засJ
тосування стандартизованих методів комп'ютерного тестування, вирішенJ
ня клінічних завдань з найпоширенішої терапевтичної патології, а також
створення єдиного програмноJметодичного комплексу контролюючих
і навчальних програм та розробка методики проведення контролю знань
і умінь інтернів з використанням комп'ютерної системи сприятиме підвиJ
щенню якості навчання.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
ІНОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бабак О.Я., Панченко Г.Ю., Масляєва Л.В., Нестерцова І.А.,
Зайченко О.Є., КліменкоМ.І., ФроловаJРоманюк Є.Ю.

Інтеграція України в Європейській спілці ставить перед викладачами
завдання кардинальних змін у сфері освіти, спрямованих на підвищення
якості та конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокульJ
турних умовах, прискорення інтеграції України в міжнародний освітній
простір [8].

З метою удосконалення правових і організаційних основ розвитку освіJ
ти в була схвалена «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року», яка конкретизує основні шляхи реалізації концептуJ
альних ідей та поглядів розвитку освіти, визначених Національною доктриJ
ною розвитку освіти [5, 6]. Національна доктрина розвитку освіти передбаJ
чає реформу освіти, підвищення її якості, доступність і конкурентноJ
здатність, модернізацію змісту і удосконалення організації всіх ланок осJ
віти. Стабільного підвищення якості підготовки майбутніх лікарів неможJ
ливо добитися без систематичного впровадження інноваційних методик
викладання і сучасних технічних засобів у навчальний процес.

Питання інновації в освіті широко обговорюються в наукових виданнях.
Так Яровенко Т.С. розглядає питання трактування категорії «інновації
в освіті», а також авторський підхід щодо системної класифікації освітніх
інновацій за факторами, що включають їхні рівні, властивості та характеJ
ристики [10]. Питання класифікації розглядаються також і в статті БуркоJ
вої Л.В. [1]. На основі аналізу класифікацій запропонована класифікація
освітніх інновацій, що побудована на принципах комплексності та системJ
ності яка представлена у вигляді ієрархічної системи. У роботі Клімової Г.П.
представлено теоретикоJметодологічний аналіз інноваційної діяльності
у вищій школі, проаналізовано концептуальні основи парадигми інноваційJ
ного розвитку вищої освіти, розглянуто структуру інноваційного процесу
в сфері вищої освіти України [4].

Поняття «інновація» у перекладі з латинської мови означає «оновлення,
новація або зміни». Інновації, характерні для будьJякої професійної діяльJ
ності людини, в тому числі й у сфері освіти. Інновації самі по собі не виникаJ
ють, вони є результатом наукових пошуків. Стосовно педагогічного процесу
інновація означає введення нового в мету, зміст, методи і форми навчання
та виховання, організацію спільної діяльності викладача і студента.

Як зміст педагогічної інновації можуть виступати: науковоJтеоретичне
знання певної новизни, нові ефективні освітні технології, що виконані
у вигляді технологічного опису, проект ефективного інноваційного педагоJ
гічного досвіду, готового до впровадження. Нововведення – це нові якісні
стани навчальноJвиховного процесу, що формуються при запровадженні
в практику досягнень педагогічної науки та використані для передового
педагогічного досвіду. Інновації повинні розробляютися і проводитися не
органами державної влади, а працівниками і організаціями системи освіти
й науки [2, 3, 7].
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Існують різні класифікації інноваційних методів навчання, залежно від
ознак, за якими їх розділяють: за видами діяльності: педагогічні, керівні,
та такі, що забезпечують педагогічний процес. За мірою новизни та поJ
тенціалом: абсолютна новизна, відносна новизна, радикальні інновації,
базові інновації, модифікаційні інновації та комбінаторні інновації.

На нашу думку, розвиток інноваційної діяльності ВУЗу має базуватися
за наступними принципами:

 єдність навчального, наукового, виховного й інноваційного процесів
та їх зв'язок з економікою, наукою і соціальною сферою регіону;

 наявність системи управління інноваціями, включаючи комерціаліJ
зацію (збут) навчальної, наукової та інноваційної продукції як частини заJ
гальної системи управління вузом;

 залучення до інноваційного процесу більшу частину викладачів,
співробітників, аспірантів, студентів.

Розвиток вищої освіти не може здійснюватися інакше, ніж через освоєнJ
ня нововведень, через інноваційний процес. Щоб ефективно керувати цим
процесом, його необхідно зрозуміти, а потім – пізнати. Останнє припусJ
кає вивчення його будови або, як говорять в науці – структури. Структура
являє собою сукупністю наступних компонентів: мотиви – мета – завданJ
ня – зміст – форми – методи – результати. Дійсно, все починається
з мотивів (спонукальних причин) суб'єктів інноваційного процесу (ректора,
викладачів, студентів і ін.), визначення мети нововведення, перетворення
мети в «віяло» завдань, розробок вмісту інновацій і т.  д. Не забуватимемо,
що всі названі компоненти діяльності реалізуються в певних умовах (матеJ
ріальних, фінансових, гігієнічних, моральноJпсихологічних, тимчасових
і ін.), які до самої структури діяльності, як відомо, не входять, але при
ігноруванні яких інноваційний процес би був паралізований або протікав
би неефективно.

Отже, інноваційна діяльність ВНЗ має бути спрямована на досягнення
єдності наукового, навчального і виховного процесів.

Таким чином, можна визначити основні напрямки інноваційної діяльності:
– розробка нових програм, які забезпечують використання інноваційJ

них методів навчання і контролю знань;
– створення і застосування нових наукомісних технологій в освіті;
– формування у педагогів новаторських якостей.
Центральною задачею інноваційної діяльності у сфері освіти є модерніJ

зація освітнього процесу, орієнтована на потребі суспільства з інноваційJ
ною економікою. Сьогодні ці потреби відображають концепцію знань як
найважливішого продуктивного ресурсу. При цьому особливе значення
надається «знаючому лікарю», задачею якого стає не тільки застосування
є, але і участь в створенні нових знань, що сприяє підвищенню ефективJ
ності його діяльності.

На додаток до професійних компетенцій вимагається розвивати особу
студента, допомогти йому розкрити свої здібності. Студент повинен бути
готовий не тільки до своєї майбутньої професійної діяльності, але і до житJ
тя в сучасному суспільстві з його високою конкуренцією, боротьбою за
робочі місця, за професійний успіх. У той же час сучасний лікар повинен
бути готовий до виконання керівних функцій, уміти визначати мету і задачі
розвитку в будьJякій ситуації, визначати ефективні стратегії досягнення
цієї мети.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ
НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 1

Бабак О.Я., Панченко Г.Ю., Масляєва Л.В., Нестерцова І.А.,
Зайченко О.Є., Кліменко М.І., ФроловаJРоманюк Є.Ю., Просоленко К.О.

Підготовка лікаря в сучасних умовах повинна відповідати як питанням
охорони здоров'я, так і суспільства в цілому, при цьому сучасний лікар не
тільки повинен бути компетентний в області своїх вузькопрофесійних завJ
дань, але і легко орієнтуватися в питаннях діагностики і лікування, основ
доказової медицини, володіти інформацією по міждисциплінарних обласJ
тях. Від якості медичної освіти залежатиме якість надання медичної допоJ
моги в Україні.

За даними американських вчених, під час лекції учень засвоює всього
5% матеріалу, під час читання – 10%, роботи з відеоJ, аудіоматеріалами –
20%, під час демонстрації – 30%, під час дискусії – 50%, під час практики –
75%, а коли учень навчає інших чи відразу застосовує знання – 90%. ОсобJ
лива цінність інтерактивного навчання в тому, що учні навчаються ефекJ
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тивній роботі в колективі [2]. Питання використання інтерактивних методів
навчання активно обговорюється у педагогічній пресі [1, 3, 6].

Більшість нових освітніх форматів базуються на принципах активного
навчання та взаємодії студентів і викладача. Сьогодні стоїть гостро питанJ
ня про необхідність зміни ситуації у ВНЗ, ставиться акцент на формування
практичних навиків. Так, наприклад, при складанні навчальноJметодичноJ
го комплексу необхідно включати в число завдань не тільки формування
знань, але й уміння застосовувати їх на практиці.

У процесі навчання необхідно виділити наступні цілі:
– інтенсифікація процесу навчання, у тому числі за допомогою інтеJ

рактивності і використовування інноваційних методів навчання;
– індивідуалізація процесу навчання;
– інтеграція знання;
– інфраструктура освітнього процесу: технічне забезпечення, кадри,

мотивація кадрів (матеріальна зацікавленість, кар'єрний ріст).
Зупинимося на інтерактивних методах навчання. Інтерактивність – це

здатність взаємодіяти або знаходитися в режимі діалогу з кимJнебудь (люJ
диною) або навіть з чимJнебудь (наприклад, комп'ютером). Інтерактивне
навчання це особлива, спеціальна форма організації пізнавальної діяльJ
ності. Використовування інтерактивної моделі навчання передбачає відтвоJ
рення життєвих ситуацій і спільне рішення проблем. З об'єкту дії студент
стає суб'єктом взаємодії, він сам бере активну участь у процесі навчання.
У тих, що навчаються паралельно виробляються і практичні навики.

До освітніх технологій, способів і методів навчання відносяться: дебати,
мозковий штурм, ділові і ролеві навчальні ігри, майстерJклас, дискусія
типу форум, дискусія, «круглий стіл», метод малих груп, лекція – «пресJ
конференція», розбір клінічних випадків, підготовка і захист історії хвороби,
використовування комп'ютерних навчальних програм, відвідини науковоJ
практичних конференцій, з'їздів, симпозіумів, навчальноJдослідна робота
студента, проведення предметних олімпіад, підготовка і захист рефератів,
курсових робіт. Проте для того, щоб ці методи були ефективними, необхіJ
дно використовувати їх вибірково. Зловживання такою методикою знижує
її ефективність. Навчальний процес, що опирається на використовування
інтерактивних методів навчання, організовується з урахуванням включеJ
ності в процес пізнання всіх студентів групи без виключення. Спільна
діяльність означає, що кожний вносить свій особливий індивідуальний внеJ
сок, в ході роботи йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. СтвоJ
рюється середовище освітнього спілкування, яке характеризується відверJ
тістю, взаємодією учасників, рівністю їх аргументів, накопиченням спільних
знань, можливість взаємної оцінки і контролю.

Мозковий штурм є ефективним методом залучення всіх студентів
у групі до аналізу поставлених завдань. Викладач задає питання всій групі
і просить студентів пропонувати різні варіанти. Кожна ідея повинна запиJ
суватися концентровано, при необхідності у видозміненій формі. Всі ідеї
повинні вітатися, ніяку ідею не можна критикувати або відкидати. Заняття
повинні бути обмежені за часом 10–15 хвилинами. Результатом мозкової
атаки стає список творчих рішень або варіантів рішення проблеми, яка
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склалася завдяки участі студентів. Оскільки студентів просять брати акJ
тивну участь в процесі критичного мислення, вони можуть краще зрозуміJ
ти і запам'ятати інформацію, що обговорювалася.

Ролеві ігри – це ефективний метод навчання студентів практичним наJ
викам роботи, оскільки вони базуються на принципі навчання в процесі
гри: студентам надається можливість застосувати теорію – те, що вони
вивчали на заняттях і по підручниках – на практиці. У діловій грі відтвоJ
рюється професійна обстановка, подібна за основним суттєвим характеJ
ристикам з реальною. Використання ролевих ігор на кафедрі внутрішньої
медицини № 1 дозволяє моделювати ситуацію лікарJпацієнт, коли один
студент виступає в ролі лікаря, а інший в ролі пацієнта. Студент вчиться
задавати «правильні питання», щоб поставити діагноз і призначити лікуJ
вання, інший студент повинен знати симптоми захворювання, щоб розкаJ
зати їх «лікарю». У діловій грі відтворюються типові, узагальнені ситуації,
які учать майбутнього лікаря умінню розговорити пацієнта, зібрати анамJ
нез і поставити правильний діагноз.

Робота в малих групах: серйозне обговорення будьJякого питання неJ
можливо провести у великій аудиторії і за короткий час. Один з кращих
способів максимізувати їх участь – це робота у дусі співпраці. Оптимальна
кількість учасників 5–7 чоловік. Щоб навчитися працювати в колективі, краJ
ще періодично міняти склад груп.

Спрямована дискусія: ключем до обговорення є вміння задавати дисJ
кусійні питання. Завдання викладача допомогти групі виділити певну пробJ
лему, і спрямувати хід обговорення в сторону прояснення і вирішення цієї
проблеми. Використовуючи відповіді і міркування, висловлені студентаJ
ми, з тим, щоб зробити акцент на правильному положенні, викладач залуJ
чає студентів до роботи над матеріалом і підвищує їх зацікавленість в обJ
говорюваному питанні. «Спрямована дискусія» вимагає з боку викладача
уміння чітко задавати спрямованість обговорення, плавно міняти хід дисJ
кусії, а також перефразовувати відповідь, додавши йому потрібне забарвJ
лення шляхом розстановки акцентів. Спрямованій дискусії, можна приJ
святити заняття повністю, а можна вмонтувати і невелику серію питаньJ
відповідей у виступ викладача.

У роботі із студентами, співробітники кафедри внутрішньої медицини № 1,
роблять акцент в навчанні на активізацію навчальноJпізнавальній діяльJ
ності студентів і самостійну роботу – позааудиторну і на практичних заJ
няттях. Орієнтація студентів на розвиток самоосвіти стала особливо акJ
туальною у зв'язку з тим, що Українська система вищої освіти повинна
відповідати європейським стандартам в контексті болонського процесу
[3]. Досягнення високої якості підготовки фахівців можливо тільки шляхом
інтеграції освітньої, наукової та інноваційної діяльності, тому заняття стуJ
дентами науковоJдослідною роботою є невід'ємною частиною освітнього
процесу, запорукою якості підготовки фахівців. Ефективним засобом, щоб
забезпечити якості підготовки студентів у ВНЗ є залучення їх до науковоJ
дослідницької роботи, що проводиться на кафедрі, до роботи в студентсьJ
кому науковому товаристві, що сприяє формуванню науковоJдослідних
компетенцій. Так, на кафедрі внутрішньої медицини № 1 членами студентJ
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ського наукового гуртка є 27 чоловік, це в основному студенти 5Jх курсів.
У 2014 році 11 студентівJгуртківців брали активну участь у наукових форуJ
мах, які проводилися на базі ХНМУ та ДУ «Національний інститут терапії
ім. Л.Т. Малої НАМН України», яка є клінічною базою підготовки студентів
кафедри:

 Підсумкова студентська наукова конференція «Актуальні питання
клініки внутрішніх хвороб», Харків, 16.04.2014 р.

 НауковоJпрактична конференція з участю міжнародних спеціалістів,
присвячена Дню науки «Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної
науки і практики», 15.05.2014 р.

 7th International Scientific Interdisciplinary Conference (ISIC), May 15–
16th, 2014, Kharkiv

 міжвузівська конференція молодих вчених та студентів «Медицина
третього тисячоліття», Харків, 14 січня 2014 р.

Інноваційні педагогічні технології використовуються співробітниками
кафедри не тільки в аудиторній роботі із студентами, але і при організації
самостійної роботи студентів у формі підготовки рефератів з презентаJ
цією з метою розвитку і поглиблення теоретичних знань.

Головним завданням впровадження інтерактивних форм навчання є
підготовка висококваліфікованих, інноваційно орієнтованих фахівців на
основі єдиного процесу отримання, розповсюдження і застосування ноJ
вих знань. Використовуючи інтерактивні методи, ми ставимо перед собою
завдання не тільки дати студентам загальні знання, але і сформувати певJ
ний рівень умінь і навиків з тим, щоб при роботі вони могли відчувати упевJ
неність в собі і демонструвати зрілість і здоровий глузд. Таким чином, виJ
користовування інноваційноJпедагогічних технологій в учбовому процесі
на кафедрі внутрішньої медицини № 1 відповідає сучасним вимогам висоJ
коякісної підготовки лікаря.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ У МЕДИЧНОМУ ВНЗ

Бабак О.Я., Степанова О.В., Зелена І.І., Железнякова Н.М., Гопцiй О.В.

Світові тенденції в галузі вищої освіти визначають найбільш пріоритетні
завдання з підготовки кваліфікованого фахівця, конкурентоспроможного
на ринку праці, професійно компетентного, відповідального, здатного до
ефективної роботи на рівні світових стандартів, готового до постійного
особистісного росту, соціальної та професійної мобільності.

Головною рисою оновленої парадигми освіти стає перехід до концепції
особистісно орієнтованої освіти, яка передбачає досягнення майбутнім
фахівцем такого рівня професійної компетенції, який гарантує пріоритетJ
ний розвиток інтелекту на основі синтезу принципів фундаментальності,
індивідуалізації, створює умови для саморозвитку особистості, актуаліJ
зації творчих здібностей, професійної та соціальної самореалізації. ПріоJ
ритетною метою медичної освіти і критерієм його ефективності стає розJ
виток особистісного потенціалу та реалізація професійної складової майJ
бутнього лікаря.

Актуальність проблеми оволодіння студентами методами самостійної
пізнавальної діяльності зумовлена тим, що в період навчання у вузі заклаJ
даються основи майбутньої самостійної професійної діяльності. У цьому
зв'язку особливо важливо, щоб студенти усвідомлювали, що самостійна
робота покликана завершувати завдання всіх інших видів навчальної робоJ
ти, бо знання, що не стали об'єктом власної діяльності, не можуть вважаJ
тися справжнім надбанням особистості. У цьому зв'язку навчальний проJ
цес у ВНЗі передбачає поетапне і послідовне оволодіння кожним студенJ
том знаннями на теоретичному і практичному рівні. Важливу роль у проJ
цесі навчання відіграє самостійна роботі студента над навчальним матеJ
ріалом на тлі посилення відповідальності викладачів за розвиток навичок
самостійної роботи, за стимулювання професійного зростання студентів,
виховання їх творчої активності та ініціативи.

В освітньому процесі вищого професійного освітнього закладу видіJ
ляється два види самостійної роботи студентів: у навчальний та позанавJ
чальний час [1]. Самостійна робота студентів в навчальний час включає
в себе роботу на лекціях і практичних заняттях, яку можна проводити в різJ
них формах: «мозкової атаки», дискусій, обговорення конкретних ситуаJ
цій тощо. Самостійна робота студентів в позаурочний час складається з:
робота з літературою за фахом; реферування літератури (лише цінне і коJ
рисне); анотування книг, статей; повторення пройденого теоретичного маJ
теріалу; вправи, рішення задач; підготовка до доповіді; самостійна робота
в інтернеті (пошук інформації в мережі, організація діалогу в мережі, ствоJ
рення тематичних webJсторінок і webJквестів); портфоліо.

Активна самостійна робота студентів можлива тільки за наявності
серйозної і стійкої мотивації. Найсильніший мотивуючий фактор – підгоJ
товка до подальшої ефективної професійної діяльності. Одним із методів
активізації навчальної діяльності може служити створення проблемної сиJ
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туації. Проблемні ситуації ставлять студента перед необхідністю вибору
в процесі прийняття рішення, що формує не тільки його волю, але і його
мислення. З найдавніших часів найважливішим методом придбання знань,
як теоретичних, так і практичних, вважається організація «ділової гри»
(імітація професійної діяльності в обстановці максимально наближеної до
умов реального життя) [2, 3].

Сенс навчальної ігрової імітації полягає в тому, щоб виховати у студенJ
та і лікаря практичне вміння безпомилкової диференціальної діагностики,
клінічно подібних захворювань, економного встановлення достовірного
діагнозу та оптимального лікування хворого в найкоротші терміни [4]. ЗаJ
гальні цілі ділових ігор у медицині [2]: занурювати учнів в атмосферу інтеJ
лектуальної діяльності, гранично близьку до професійної практичній роJ
боті лікаря; створювати граючим динамічно мінливу картинку в залежності
від правильних і помилкових дій і рішень; нести відповідальну виховну функJ
цію; вміння проводити диференційну діагностику найкоротшим шляхом,
за мінімальний період часу і призначати оптимальну тактику лікування;
сформувати оптимальний психологічний клімат спілкування з хворими та
колегами по роботі; ефективно діяти не в умовах багато оснащених клініках,
але на амбулаторному прийомі в поліклініці, на швидкій допомозі, в ролі
дільничного лікаря; в якості контролю професійної підготовки.

В якості ще одного системотворчого блоку в процесі самостійної робоJ
ти студентів на клінічних кафедрах медичного ВНЗ виявляється модуль
навчання у вигляді самостійної курації хворого з наступним написанням
навчальної історії хвороби ( чи протоколу спостереження за хворим). ВажJ
ливим моментом такого підходу до формування клінічного досвіду студенJ
та є прямий доступ до пацієнта і безперервність спостереження. ПровеJ
дений аналіз показав, що використання такого навчання створює найбільJ
шу мотивацію до самостійної роботи студента.

Для забезпечення успішного процесу самоосвіти студента викладач
повинен приділяти увагу на: не перевантажувати учнів творчими завданняJ
ми; чергувати творчу роботу на уроках із завданнями в позаурочний час;
давати учням чіткий і повний інструктаж (мету завдання, умови виконання,
обсяг, терміни, зразок оформлення); здійснювати поточний контроль та
облік; оцінювати, дати рецензію на роботу, узагальнити рівень засвоєння
навичок самостійної, творчої роботи.

Викладач повинен використовувати такі форми: вибіркова перевірка,
розробка тем і перевірка, зразки анотації та оцінка, розробка завдань,
створення пошукових ситуацій, спецкурс, спецсемінар, складання картоJ
теки по темі; співбесіду по проробленою літературі, складання плану поJ
дальшої роботи, розробка методики отримання досвідченої інформації;
пропозиція готового плану або пропозицію скласти свій план по ходу або
на закінчення лекції; в лекціях ставити питання для самостійної роботи
студентів, дати вказівки на джерело відповіді в літературі; в ході лекції можJ
ливі так звані «вкраплення» – виступи, повідомлення студентів з окремих
питань плану; давати випереджаючі завдання – самостійно вивчити фрагJ
менти майбутніх тем занять, лекцій (в статтях, підручниках та ін.); також
до завдань викладача входить рекомендація літератури, перевірка завJ
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дань, складання методичних вказівок, алгоритму дій, показників рівня доJ
сягнення результату, розробка тематики самостійних, курсових і дипломJ
них робіт, консультації, керівництво ними, розробка контрольних завдань.

Таким чином, важливість і необхідність якісної підготовки студентівJ
випускників медичних вузів в системі підготовки майбутнього фахівця неJ
заперечна. Дуже важливо, щоб в результаті цього навчання кожен студент
опанував тими знаннями, вміннями і навичками, які дозволять йому після
закінчення внз працювати в закладах первинної ланки охорони здоров'я,
звичайно ж, протягом першого року під контролем старших колег, але все ж
самостійно. Основними завданнями самостійної роботи студентів при
навчанні в медичному вузі повинні стати: визначення та обґрунтування
необхідного мінімуму розділів, тем, питань, завдань, що пропонуються для
аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів; визначення
змісту та обсягу теоретичної навчальної інформації та практичних завдань
з кожної теми, які пропонуються для самостійної роботи; відбір і пропозиJ
ція методів і форм самостійної роботи студентів згідно з сучасними техноJ
логіями навчання; визначення форм і методів контролю виконання самоJ
стійних завдань студентами; розробку критеріїв оцінки результатів позааJ
удиторної самостійної роботи, з урахуванням вимог до рівня підготовки
студентів, визначених державним стандартом вищої освіти.
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ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ

Біловол А.М., Ткаченко С.Г.

Актуальність. Нова соціальноJекономічна і політична ситуація в УкJ
раїні спричинила зміни як у житті соціальних груп, так і в житті окремо
взятої людини. Звернення до особистості як центру суспільної системи
зумовило зростання значущості людської індивідуальності. Яскраво вираJ
жену соціальну значимість набувають особливості людини, її здатності,
професійна підготовка, сприйнятливість до нововведень, готовність до
творчого пошуку і контакту. Необхідність формування нового стилю соJ
ціальної поведінки, що відповідає завданням сучасного етапу розвитку сусJ
пільства, веде до актуалізації проблем, пов'язаних з таким явищем, як
імідж, і викликає нагальну потребу у вивченні умов і механізмів його виникJ
нення і функціонування в суспільстві. Позитивний індивідуальний імідж
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викладача – це гармонійна сукупність зовнішніх і внутрішніх індивідуальJ
них і професійних якостей педагога, покликаних продемонструвати його
бажання, готовність і здатність до спілкування з учасниками освітнього
процесу. У період реформування системи охорони здоров'я особлива роль
належить первинній ланці надання медикоJсанітарної допомоги населенJ
ню, що викликає необхідність гідної підготовки фахівців цієї галузі, в тому
числі з питань професійного іміджу [5, 6]. Тому імідж викладача вищої меJ
дичної школи повинен складатися не тільки з педагогічних якостей, а й
відповідати специфіці медичної професії, нести в собі одночасно позитивJ
ний загальний образ учителя та лікаря.

Метою роботи був пошук та вивчення науковоJпрактичної та науковоJ
методичної літератури з питань ролі іміджу педагога в системі вищої меJ
дичної освіти.

Матеріали та методи. Стаття є оглядом наукової та методичної літеJ
ратури з питань ролі іміджу викладача системи вищої медичної освіти.
Пошук проводили за допомогою пошукових систем www.google.com та
www.google.com.ua. Для аналізу були відібрані сучасні наукові джерела не
старіші за 10 років, більш старі включали тільки за умов виняткової важлиJ
вості інформації, однак не більше 20% від загальної кількості використаної
літератури.

Основна частина. У перекладі з англійської поняття «імідж» буквально
означає «образ», «уявлення», «репутація», «престиж», «зразок». Імідж –
цілеспрямовано сформований образ (будьJякої особи, явища, предмета),
що виділяє певні ціннісні характеристики, покликаний надавати емоційноJ
психічний вплив на будьJкого. Він включає в себе зовнішність, манеру поJ
ведінки, спілкування, що сприяють впливу на оточуючих. Індивідуальний
імідж – це образ соціально професійної ролі, що формується особистістю,
подається в процесі взаємодії партнерам та контролюється виконавцем
та суспільством [1].

У теперішній час формування позитивного іміджу стає актуальною проJ
блемою не тільки в політичній та діловій сферах, але і в діяльності виклаJ
дачів вищої школи, завдання яких готувати висококваліфікованих конкуJ
рентоспроможних спеціалістів. Аналіз практики педагогічної діяльності
в медичному вузі виявив ряд суперечностей, головна з яких зменшення
поваги до професії лікаря та викладача у сучасному українському сусJ
пільстві, що втратило деякі колишні орієнтири. Необхідність реабілітації
цих найважливіших для суспільства професій не викликає сумніву, та заJ
разом до діяльності педагога вищого медичного закладу пред'являються
дуже високі вимоги. Основи професійного іміджу майбутні лікарі отримуJ
ють, спостерігаючи саме за поведінкою викладачів. Він включає дотриJ
мання професійного дресJкоду, культури усного та письмового спілкуванJ
ня, манеру етикетної поведінки, спілкування з пацієнтами, колегами, наJ
явність емпатії, тактовності, ввічливості, вміння дотримуватися конфіденJ
ційності [8, 10].

Імідж викладачаJважливий аспект його професіоналізму та засіб вплиJ
ву на студентів. Формування його відбувається у три етапи: особистісний,
професійний та репутаційний. Перший етап відповідає бажанню вчити та
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передавати знання. Він може перетворитися на професійний, що почиJ
нається при отриманні професійних навиків. Репутаційний імідж формуєтьJ
ся в процесі безпосередньої роботи в навчальному закладі за рахунок осоJ
бистої домінанти викладача [3].

Характер педагогічної діяльності постійно ставить викладача в комуніJ
кативні ситуації, потребуючи якостей що сприяють ефективній міжосоJ
бистісній взаємодії. До таких якостей можна віднести здатність до рефJ
лексії, емпатію, гнучкість, товариськість, здатність до співробітництва. Саме
такі якості, на наш погляд, стимулюють стан емоціонального комфорту,
інтелектуальної активності, творчого пошуку, сприяють взаєморозумінню
та співпереживанню. Переважними рисами досвідченого викладача є цілесJ
прямованість,самовладання та самостійність; наполегливість та послідовJ
ність; терплячість та рішучість; толерантність, ініціативність, авторитетність
як міра впливу на студентів, що також виявляється у відносинах з колегаJ
ми; творчий підхід до вирішення будьJякої задачі виховання слухачів [2, 9].

Формування іміджу викладача вищої школи є поетапним процесом, що
відбувається за таких умов: 1) розвиток у викладача інтересу до себе та
світу; 2) усвідомлення необхідності формування позитивного іміджу;
3) прояв власної активності при роботі над своїм іміджем; 4) знання вимог
студентської аудиторії до особистості та діяльності викладача; 5) розвиток
якостей, що складають позитивний імідж викладача, 6) опанування педагоJ
гом заходів самопізнання та самооцінювання, а також навиків самоіміджеJ
вання та проектування індивідуального іміджу; 7) дотримання принципу сиJ
стематичності при формуванні іміджу; 8) дотримання принципу різноманітJ
ності форм та методів роботи з формування та корекції іміджу [2, 7].

Висновки та заключення. Аналіз науковоJпрактичної та науковоJмеJ
тодичної літератури показав недостатню розробленість педагогічної іміджеJ
логії як нової галузі знання, необхідність вивчення та формування іміджу
педагога. Не розроблена типологія викладача медичного ВНЗ, яка б дозJ
волила виділити найбільш відповідний типаж і реалізувати або змінити свій
первинний імідж.

Українська система вищої освіти перебуває в умовах соціальної трансJ
формації, що пов'язана з необхідністю «вписування» у світовий освітній
простір. Освіта може зробити людину здатною до модернізації життя, але
може викликати і зворотну дію. Процеси трансформації змісту і форми
освітньої взаємодії в українських вузах викликають необхідність змін у роJ
боті викладачів, як з її змісту, так і за характером взаємодії зі студентами.
Система вищої освіти з авторитарної повинна перейти в гуманістичноJ
партнерську. Взаємна рольова трансформація студентів і викладачів стає
необхідною. При цьому імідж виступає засобом готовності і здатності соJ
ціального фактора до очікуваної (часом вимушеної) трансформації.

Отже, формування іміджу викладача ВНЗ в умовах трансформації сисJ
теми набуває все більшого значення. Імідж є вершина айсберга, яку викJ
ладач навмисно демонструє студентам. Ця відкритість дозволяє соціолоJ
гам вивчати процес розвитку освітньої взаємодії, а в період його трансJ
формації виділяти його диспропорції і протиріччя [4].
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Визначаючи, яким повинен бути імідж викладача вищої школи, здатного
реалізувати завдання розвитку гармонійної і конкурентоспроможної осоJ
бистості, відзначимо, що це має бути людина гідна, гуманіст, що й повинно
проявлятися в її фізичному вигляді, промовах, в умінні будувати суб'єктJ
суб'єктні відносини зі студентами, у професійній діяльності; її внутрішній
зміст повинен відповідати зовнішньому і навпаки; крім того вона повинна
знаходитися в гармонійних відносинах із середовищем. Формування поJ
зитивного індивідуального іміджу викладача вищої школи, що враховує спеJ
цифіку підготовки медика J це один із шляхів гуманізації освіти та підвиJ
щення ефективності педагогічної діяльності.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

МЕДИЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Біловол О.М., Боброннікова Л.Р., Ільченко І.А.,
Немцова В.Д., Шапошнікова Ю.М.

У сучасному світі вирішальним чинником розвитку суспільства стають
інформаційні технології. Діяльність людей, навчання студентів, професійJ
ний розвиток дедалі більше залежать від обізнаності, здатності ефективно
використовувати увесь арсенал інформації. Це постійно підвищує рівень
вимог до професійної підготовки фахівців, їх майбутньої діяльності та взаJ
галі до повноцінного життя в сучасному інформаційному просторі [1].

Сьогодні, відповідно до вимог Болонської освітньої системи відбудова
нової системи освіти орієнтується на застосування інформаційних техноJ
логій не тільки в статусі допоміжного компоненту, а інколи й основної ланJ
ки навчального процесу, зокрема дистанційного.

Перед медичним вищим навчальним закладом (ВНЗ) постає завдання
підготувати лікаря, який повинен бути не тільки освіченою людиною, але й
фахівцем, що вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, здатJ
ний самостійно одержувати та застосовувати набуті знання на практиці.

Інформатизація, широко впроваджувана в освітній процес, забезпечує
активне використання інтелектуального потенціалу суспільства, що посJ
тійно поширюється та концентрується в друкованому вигляді, у науковій,
виробничій та інших видах діяльності. Вона сприяє розвитку розумового
потенціалу студентів, формуванню в них умінь самостійно здобувати знанJ
ня, здійснювати інформаційноJнавчальну, експериментальноJдослідницьку
діяльність, різноманітні види самостійної роботи, що використовуються
під час обробки інформації.

Застосування інформаційних технологій студентами під час самостійної
підготовки дозволяє значною мірою інтенсифікувати і активізувати цей
процес. Створення та використання комп'ютерних завдань для тестуванJ
ня, діагностики і контролю оптимізує роботу викладача, дозволяє при
мінімальних затратах часу оцінити знання всіх студентів, розвинути в них
швидкість мислення, увагу, сприяє більш регулярній та якісній праці.

Але, на нашу думку, значне захоплення в освітньому процесі тестовиJ
ми програмами призводить до певної низки проблем. До негативних моJ
ментів цієї форми навчання та контролю знань слід віднести обмежене
опитування, відсутність повноцінного діалогу студентів з викладачем. Крім
того, тестування не сприяє формуванню в студентів умінь висловлювати
свої думки чітко, вичерпно та послідовно, що дуже допомогло б їм в поJ
дальшій роботі.

Використання в навчанні тільки тестових завдань призводить до засJ
воєння матеріалу в автоматичному режимі, при цьому спостерігається
зниження клінічного мислення в студентів, а також певна клінічна малоJ
грамотність, а гальмує процес осмислення конкретної клінічної ситуації,
що в подальшому призводить до певних труднощів під час проведення дифеJ
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ренційного діагнозу та призначення потрібного додаткового обстеження
і лікування майбутніх пацієнтів. Вірогідно, це відбувається тому, що стуJ
денти, коли готуються до модульних занять, перш за все основну увагу
приділяють саме тестуванню – механічному запам'ятовуванню правильJ
них відповідей на запитання. Ми помічали, що інколи існує певна неJ
відповідність між кількістю сумарних одержаних балів після кінцевого тесJ
тового заняття та здатністю студента логічно мислити.

Інколи «середні» студенти після тестового контролю отримують більшу
кількість балів, ніж ті студенти, які одержували нижчий бал при тестовому
контролі, але мали значно вищі показники при поточному оцінюванні при
проходженні циклу та можливості усних відповідей, вирішення нестандартJ
них завдань, коли потрібно було мислити логічно, знаходити взаємозв'язJ
ки в конкретних клінічних ситуаціях.

Для підвищення якості навчання використовуються інформаційні реJ
сурси глобальної мережі Інтернет. Велика перевага застосування комп'юJ
терних технологій полягає в тому, що методичні матеріали, які надаються
через Інтернет, регулярно оновлюються та поповнюються. Крім того, для
презентування навчального матеріалу можуть бути використані сучасні
технології візуального представлення. Ще однією перевагою ІнтернетJреJ
сурсів під час навчання є можливість для взаємозв'язку та взаємодоповJ
нення учбового матеріалу однієї дисципліни матеріалами іншої за допоJ
могою гіперпосилань та спеціально організованої пошукової системи.

Однак і тут більшість викладачів стикається з проблемою, коли студенJ
ти «скачують» з Інтернету готові реферати, контрольні роботи, доповіді,
унаслідок чого в останніх зникає стимул працювати творчо. Доступність
та постійне розширення бази готових робіт істотно погіршує ефективність
навчального процесу та ставить перед викладачем завдання знизити риJ
зик використання студентами готових рішень. Одним із шляхів вирішення
цієї проблеми може стати складання викладачем авторських завдань для
позааудиторної роботи студентів та систематичне їх оновлення, що істотJ
но загальмує процес публікації цих матеріалів на сайтах.

У процесі використання інформаційних технологій виникають деякі проJ
блеми. Це й співвідношення обсягу інформації, яку може отримати стуJ
дент за допомогою комп'ютера, й обсяг даних, які студент може опрацюJ
вати, а потім засвоїти. Також ускладнює навчальний процес і проблема
комп'ютерної грамотності студентів. Різний ступінь їхньої підготовки поJ
требує диференційованого підходу до навчання.

Негативним чинником впровадження електронних ресурсів у навчальJ
ний процес є скорочення спеціальної взаємодії та спілкування, а також
труднощі переходу від знакової форми надання знань на сторінках підручJ
ника до системи практичних дій, які мають логіку, що відрізняється від
логіки організації системи знаків [2].

Підсумовуючи, слід зазначити, що всі вказані недоліки інформаційних
технологій є, на наш погляд, такими, які можливо подолати за певних умов.
ПоJперше, потрібно чітко визначити межі інформатизації навчання в меJ
дичному університеті. Є знання в середині предметної галузі, які можна
ефективно передавати за допомогою комп'ютерних засобів. Але разом із
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тим частину знань варто передавати тільки за допомогою традиційної сиJ
стеми навчання: «викладач як донор знань та досвіду – студент як реJ
ципієнт». І тут дуже важливим є не стільки спосіб передачі інформації,
скільки форма подачі знань, їх емоційна складова. У цьому випадку стуJ
дент на свідомому та підсвідомому рівнях моделюється як людина, яка
вже досягла знань і має певний досвід.

Другою, а швидше за все головною, обов'язковою умовою успішного
використання електронних ресурсів в освітньому процесі в цілому є наJ
явність стійких мотивацій. Не секрет, що під час навчання часто відбуJ
вається заміна мотивації студента, коли замість зацікавленості в покраJ
щенні якості власних знань та навичок студент намагається лише одержаJ
ти їх позитивну оцінку.

Кожен студент повинен чітко усвідомлювати, що він вступив у медичJ
ний університет, щоб стати передусім висококваліфікованим спеціалістом,
усебічно розвиненою особистістю, яка атілює в життя все нове й сучасне.
А завдання викладача J допомогти йому в цьому.
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СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОПТИМІЗАЦІЇ
МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ТА ПОЛІПШЕННІ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ЛІКАРІВ%ІНТЕРНІВ
З ДИСЦИПЛІНИ «ХІРУРГІЯ»

Бойко В.В., В'юн В.В., Макаров В.В., Гончаренко Л.Й., Григоров Ю.Б.

Метою сучасного освітнього процесу є становлення майбутнього виJ
сококваліфікованого фахівця, який володітиме не тільки відмінними проJ
фесійними якостями, але й буде являти собою інтелектуально розвинену,
духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним
впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуюJ
чий світ.

Суттєве місце у вирішенні цих завдань належить доцільно та вміло органіJ
зованій навчальноJвиховній роботі у вищих навчальних закладах. Поряд із
традиційними ресурсами впроваджуються й інформаційні технології, що
дозволяють створювати, зберігати та забезпечувати ефективні способи
зображення інформації. Тому одним із пріоритетних напрямків психологоJ
педагогічних та методичних досліджень є впровадження комп'ютерних техJ
нологій в навчальноJвиховний процес.

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним вплиJ
вом на нього комп'ютерних технологій, які проникають у всі сфери людсьJ
кої діяльності та забезпечують поширення інформаційних потоків, утвоJ
рюючи глобальний інформаційний простір.
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Нині помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало викоJ
ристання комп'ютерних технологій у навчальному процесі.

Незважаючи на зростання інтересу до проблеми підвищення якості
освіти за допомогою інформатизації освіти, аналіз літератури свідчить,
що проблема організації навчальноJвиховної роботи з використанням комJ
п'ютерних технологій не знайшла належного відображення у педагогічній
науці та практиці.

Підвищення ефективності використання існуючих комп'ютерних техJ
нологій у навчальному процесі, створення та впровадження нових треба
визначити важливою складовою підвищення якості освіти.

Сьогодні в Україні відбувається становлення пової системи освіти, яке
супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці наJ
вчальноJвиховного процесу. Сучасний освітній процес характеризується
все більш широким застосуванням в ньому комп'ютерних технологій. Вони
мають стати не додатковим «довантаженням» у навчанні, а невід'ємною
частиною цілісного навчальноJвиховного процесу, що значно підвищить
ефективність всього освітнього процесу в цілому.

Технологія – комплекс організаційних заходів, операцій і прийомів, спряJ
мованих на виготовлення, обслуговування, ремонт і експлуатацію виробу
з номінальною якістю і оптимальними витратами, обумовленими поточJ
ним рівнем розвитку науки, техніки та суспільства в ціJлому.

Інформаційні технології – широкий клас дисциплін та галузей діяльJ
ності, що відносяться до технологій керування та обробки даних, в тому
числі, із застосуванням обчислювальної техніки. В основному, під інфорJ
маційними технологіями мають на увазі комп'ютерні технології.

Комп'ютерні технології – це узагальнена назва технологій, що відповіJ
дають за зберігання, передачу, обробку, захист і відтворення інформації
з використанням комп'ютерів, а також відповідна наука. Але комп'ютерні
технології це більш вузьке поняття, тому що Інформаційні технології моJ
жуть використовувати комп'ютер як одне з можливих засобів, не виключаJ
ючи при цьому застосування аудіоJ та відеоапаратури, проекторів та інших
технічних засобів навчання.

Комп'ютеризація освіти призводить до перебудови змісту і методів виJ
ховання і навчання. Нові інформаційні технології характеризуються наявJ
ністю всесвітньої мережі Іnternet, що надає дуже широкі можливості для
розвитку методів і організаційних форм навчання і виховання, вони стають
новими засобами розумового, мовного та фізичного розвитку студентів,
та лікарівJінтернів збагачують новим змістом їх спілкування один з одним
та з куратором.

Під комп'ютерними технологіями навчання розуміють сукупність меJ
тодів, форм і засобів навчання, які базуються на використанні сучасних
комп'ютерних засобів і спрямованих на ефективне досягнення поставлеJ
них цілей у навчанні. Комп'ютерні технології дозволяють істотно оптимізуJ
вати процес управління навчальноJвиховною роботою у вищому навчальJ
ному закладі.

Таким чином, під комп'ютерною технологією навчальноJвиховного проJ
цесу у професійній підготовці фахівців ми розуміємо систему загальноJ
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педагогічних, психологічних, дидактичних і методичних процедур взаємодії
викладачів і учнів з урахуванням технічних і людських ресурсів. Форми поJ
дання інформації за допомогою комп'ютерних технологій дозволяють краJ
ще структурувати матеріал та організувати швидкий ефективний спосіб
його розуміння.

Переваги використання комп'ютерних технологій у навчальній роботі
з студентами та лікарямиJінтернами можна звести до двох груп:

1) Технічні переваги (швидкість, маневреність, оперативність, можJ
ливість перегляду і прослуховування фрагментів та інші мультимедійні
функції).

2) Дидактичні переваги (створення ефекту присутності, відчуття автенJ
тичності, реальності подій, інтерес, бажання дізнатися і побачити більше).

Використання комп'ютерних технологій у навчальноJвихованій роботі
здатне стимулювати пізнавальний інтерес студентів, надати навчальній
роботі проблемний, творчий, дослідницький характер і розвивати самоJ
стійну діяльність студентів та лікарівJінтернів за допомогою реальних
об'єктів (комп'ютер, телевізор, проектор) та інформаційних технологій
(інтернет, відеозаписи), формувати вміння студентів та лікарівJінтернів
самостійно шукати, аналізувати і відбирати необхідну інформацію, органJ
ізовувати, перетворювати, зберігати і передавати її.

Серед технологій організації навчального пронесу можна виділити наJ
ступні сучасні техJнології:

– самостійна робота (використання специфічних можливостей комп'юJ
тера для підвищення наочності матеріалів, адаптація до рівня знань стуJ
дентів та лікарівJінтернів і їх психологічним особливостям, використання
методу проектів, що дає можливість самостійно планувати, організовувати
і контролювати навчальну діяльність;

– організація спілкування на основі телеконференцій та відеоконфеJ
ренцій;

– організація навчальних годин на основі навчальних програм і тренаJ
жерів;

– підготовка навчальних годин на основі найсучаснішої інформації
з обраної теми;

– організація швидкої передачі необхідної інформації за допомогою
інтернату (електронною поштою, через соціальні мережі, форуми та ін.) та
забезпечення зворотного зв'язку;

– самоосвіта педагогаJвихователя, підвищення його професійного рівня;
– розробка ситуаційноJрольових та інтелектуальних ігор з використанJ

ням комп'ютерних технологій.
Отже, головними перевагами електронної форми подання навчальноJ

виховної інформації є компактність, значні виражальні можливості у поJ
данні навчального матеріалу (відео, звук, анімації), інтерактивність і т. д.
Представлення інформації в електронній формі дозволяє краще структуJ
рувати матеріал, дає можливість альтернативних варіантів його викорисJ
тання та організувати швидкий і ефективний пошук необхідної інформації
в електронних базах даних і бібліотеках.

На кафедрі хірургії № 1 ХНМУ комп'ютерні технології використовуються
з метою поліпшення та спрощення методичного забезпечення навчання
студентів V та VI курсів та лікарів інтернів з дисципліни «Хірургія».
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Студенти V курсів на початку навчального року отримують в електронJ
ному варіанті блоки методичних вказівок до аудиторних практичних занять
та для самостійного позааудиторного опрацювання тем, виділених наJ
скрізною типовою навчальною програмою «Хірургія» (Київ, 2008 р.) для
самостійної роботи студентів за тематикою Модуля 2. Таким чином вони
отримують теоретичний інформаційний блок з кожної теми занять а також
мають можливість перевірки самостійної підготовки до практичного заJ
няття, яке має бути, вирішуючи тестові завдання у форматі «Крок 2», які є
у кожній методичці.

Студенти VІ курсів окрім блоків методичних вказівок до аудиторних пракJ
тичних занять та для самостійного позааудитороного опрацювання тем за
тематикою Модуля 4 отримують також в електронному варіанті блоки т. з.
«Якірних» тестових завдань з хірургії у форматі «Крок 2» із сайту Центра
тестування МОЗ України, які підготовлені викладачами кафедри і щороку
поповнюються.

Введене у 2012 році обов'язкове вирішення блоків «Якірних» тестових
завдань з хірургії із сайту Центра тестування на кожному практичному заJ
нятті з ретельним аналізом допущених студентами помилок дозволяє
підвищити якість підготовки випускників до Медичного ліцензійного іспиту
«Крок 2. Загальна лікарська підготовка».

Крім того, на кафедрі на VI курсі для «якісної»оцінки заключного ПідсумJ
кового модульного контролю за тематикою Модуля 4 використовується
комп'ютерна програма з тематики ургентної хірургії – абдомінальної, тоJ
ракальної, серцевоJсудинної, ендокринної. Підготовка студентів протягом
циклу з хірургії до комп'ютерного тестування під час проведення ПідсумJ
кового модульного контролю значно підвищує рівень підготовки випускJ
ників з питань діагностики та лікування хворих з ургентною хірургічною
патологією.

На кафедрі використовується комп'ютерна програма з тематики «Крок 3»
для підготовки до складання лікарямиJінтернами ліцензійного іспиту, склаJ
дається з завдань минулих років.

В заключенні вважаємо необхідним підкреслити, що інформаційні техJ
нології набувають все більшої значимості в розвитку нашої країни, як і в
провідних країнах світу. Від масштабів і якості використання сучасних меJ
дичних комп'ютерних технологій у професійній діяльності майбутніх фаJ
хівцівJлікарів залежить якість діагностичноJлікувального процесу і здоров'я
нації в нашій країні, а відповідно рівень економічного і соціального розвитJ
ку суспільства, його інтеграція у світову економічну систему. ВикористанJ
ня комп'ютерних технологій у навчальноJвиховній роботі у медичних ВНЗ –
це необхідність, продиктована сьогоднішнім рівнем розвитку освіти та
обов'язкова складова підвищення якості системи освіти в цілому і в медиJ
цині – зокрема.

Література
1. Гиркин І.В. Нові підходи до організації учбового процесу з викорисJ

танням сучасних комп'ютерних технологій // Інформаційні технології № 6,
2008. – С. 25–31.

2. Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні техноJ
логії у педагогічній діяльності : навч.Jметод. посіб. / Т.І. Коваль. – К. : Вид.
центр НЛУ, 2009. – 380 с.



– 44 –

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ЛЕКЦІЙНІЙ ФОРМІ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ

Ганзій Т.В.

Лекція є однією з традиційних форм навчання. Лекторами завжди були
високоосвічені люди, добре обізнані з галуззю науки, яку вони викладали
у своєму лекційному курсі. Саме тому лекція була провідною формою наJ
вчання у вищих навчальних закладах. Але, починаючи з минулого століття
й понині, лекція піддається критиці як форма навчання, що забезпечує
односторонній рух інформації, де є монолог лектора і пасивні слухачі –
студенти. Опоненти лекційної форми вважають, що вона є пасивною і малоJ
продуктивною формою навчання. З їх точки зору, лекція не сприяє розвитJ
кові творчості та самостійності студентів в набутті необхідних знань.
У зв'язку з цим у деяких зарубіжних вищих навчальних закладах з'явилася
тенденція до скорочення часу, що відводиться на лекції. Професори стенJ
фордського університету упевнені, що для більш ефективного викорисJ
тання ресурсу навчального часу, відведеного для підготовки лікарів, неJ
обхідні суттєві зміни в медичній освіті, включаючи переосмислення традиJ
ційного формату лекції. Вони запропонували «лекційні зали без лекцій»,
де формат лекції замінений короткими онлайнJвідео, які студенти можуть
дивитися в зручний для них час. Автори ідеї запевняють, що студенти буJ
дуть мати більше можливостей для аналізу клінічних випадків, вирішення
проблемних ситуацій, сумісного відпрацювання навичок, а викладачі змоJ
жуть фактично навчати, а не просто «виступати з промовами» [1]. ПриJ
хильники лекційної форми вбачають її переваги над іншими формами
в тому, що вона дозволяє передавати інформацію одночасно великій
кількості студентів, є дороговказом, який дає студенту можливість зорієнJ
туватись у величезному потоці сучасної інформації і відібрати найбільш
необхідну і корисну. Виходячи з цього, лекція, на їх думку, була і залиJ
шається однією з провідних форм навчання у вищих навчальних закладах
[2, 3]. Прихильники лекційної форми розуміли, що необхідно змінювати
методику подавання матеріалу на лекції з метою підвищення пізнавальної
активності студентів. Для збільшення уваги до матеріалу лекції вдосконаJ
лювалася візуалізація, деякі лектори починали лекцію з проблеми, яку потім
аналізували й описyвали шлях до її вирішення. В Англії ж лектори викорисJ
товували гумор, вважаючи, що він сприяє контакту з аудиторією, збільшує
інтерес до лекції та зменшує напругу [4]. Проте студент залишається паJ
сивним слухачем при класичній формі подання лекційного матеріалу. ВиJ
рішенню цієї проблеми сприяє використання сучасних інтерактивних техJ
нологій, що активізують мислення студентів [5,  6]. При інтерактивній формі
лекції центр уваги переміщується з лектора на слухача як головного об'єкJ
та навчального процесу і активного учасника [7].

У лекційній роботі кафедри фармакології ми використовуємо інноваційні
технології з метою підвищення якості цієї форми роботи, що, в свою чергу,
має сприяти формуванню надійних знань щодо лікарських засобів у майJ
бутніх лікарів. А оскільки лікарські засоби є одним із найважливіших інструJ
ментів надання допомоги хворим, формування знань з фармакології є ваJ
гомим внеском у підготовку висококваліфікованих лікарів.
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У наших підходах до вдосконалення лекційної роботи ми зосередили
увагу на підвищенні мотивації, модернізації засобів візуалізації, залученні
студентів до діалогу та використанні зворотного зв'язку. На лекціях ми
користуємося сучасними комп'ютерними технологіями. Так, для візуаліJ
зації основного матеріалу лекції ми використовуємо програму PowerPoint,
що позволяє нам подавати матеріал у формі презентацій. При цьому ми
категорично проти безсловесного показу слайдів. Кожному слайду переJ
дує словесна інформація стосовно його змісту, а показ супроводжується
коментарями лектора. Наші лекції мають інтерактивний характер, між лекJ
тором і студентом встановлюється діалог, здійснюється взаємодія. ІншиJ
ми словами, інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання.
Це означає, що студенти залучаються до активного сприйняття матеріалу
лекції. Для цього лектор, викладаючи матеріал, періодично звертається
до аудиторії з усними запитаннями. З нашої точки, зору ці запитання маJ
ють бути простими, щоб більшість студентів могли дати вірну відповідь. Їх
мета – активізувати увагу студентів, використати попередньо набуті знанJ
ня як базу для розуміння нової інформації, що подається на лекції. Деякі
питання можуть відігравати також мотиваційну роль. Наприклад, якщо лекJ
ція стосується засобів, що діють на вегетативну нервову систему (ВНС),
то доцільним буде питання стосовно функції цієї системи. Переважна
більшість студентів дає правильну відповідь, оскільки вони вивчали норJ
мальну фізіологію і знають, що ВНС регулює функції всіх внутрішніх органів.
Лікарські засоби, які лектор пропонує до розгляду, при дії на ВНС здатні
впливати на функції внутрішніх органів, отже, ці засоби можуть застосовуJ
ватись для нормалізації порушених функцій. Так лектор формує у студентів
розуміння важливості знань щодо фармакологічних властивостей даної
групи лікарських засобів і мотивацію до їх вивчення. Таких питань протяJ
гом лекції може бути декілька, але небагато. Лекція не має перетворюваJ
тися на спілкування за типом «питання–відповідь». Кваліфікований лекJ
тор, який добре відчуває аудиторію і досконало знає матеріал лекції, здаJ
тен вміло і доречно звертатися з питаннями до студентів, підтримуючи
зв'язок з ними і їх увагу протягом всієї лекції. Крім словесного звернення
до студентів з питаннями, ми використовуємо також програму PowerPoint,
за допомогою якої після викладення блоку інформації, презентуємо слайд
із ситуаційною задачею, що стосується поданої інформації. Після спроб
студентів дати відповідь, показується наступний слайд з вірною відповіддю
та її обґрунтуванням. Цей вид взаємодії з аудиторією забезпечує зворотJ
ний зв'язок, оскільки з почутих відповідей можна скласти приблизне уявJ
лення про ефективність сприйняття матеріалу лекції студентами; крім того,
представлення ситуаційних задач сприяє активації уваги та розумової діяльJ
ності студентів під час лекції.

Отже, лекція є важливою формою навчання у вищих навчальних заклаJ
дах, саме на лекції студент отримує найсучаснішу інформацію, структуJ
ровану в чіткій логічній послідовності.

При вивченні фармакології лекції належить особливе місце, оскільки
інформація про лікарські засоби оновлюється дуже швидко в порівнянні
з іншими пре клінічними дисциплінами.
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Лекція має бути співпрацею лектора і його слухачів, що досягається із
застосуванням інтерактивних технологій.

Використання інноваційних технологій у лекційній формі навчання
сприяє пробудженню у студентів інтересу до фармакології, ефективному
засвоєнню навчального матеріалу, встановленню зв'язку між новою інфорJ
мацією й попередньою, самостійному пошуку шляхів і варіантів розв'язанJ
ня поставленої навчальної задачі.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ
В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО%КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
З ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ

Голка Г.Г., Олійник А.О., Рябов О.В., Істомін Д.А., Фадєєв О.Г.

Постановка проблеми. Сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву, що
повноцінна та якісна підготовка майбутніх спеціалістів у вищих навчальJ
них закладах будьJякого профілю не може здійснюватися без використанJ
ня новітніх досягнень у галузі комп'ютерних технологій, а випускник ВНЗ
повинен вільно орієнтуватися у просторах Інтернет і вміти ефективно виJ
користовувати його можливості у своїй професійній діяльності.

У національній доктрині розвитку освіти в Україні зазначається, що
«Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційноJкоJ
мунікаційних технологій, які забезпечують подальше удосконалення наJ
вчальноJвиховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовJ
ку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві»
[2, с. 154].
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 Володіння інформаційними та комунікативними технологіями дозвоJ
ляє впевнено почувати себе будьJякій людині, як у стінах освітнього заклаJ
ду, так і за його межами, в інформаційному суспільстві, дає можливість
і створює умови для формування творчої особистості, подальшої безпеJ
рервної самоосвіти та самовдосконалення.

 Запровадження комп'ютерної техніки і програмноJінформаційних заJ
собів у навчальноJвиховний процес у вищій школі дозволяє в комплексі
розв'язати низку актуальних проблем, що постають перед нею в сучасних
умовах: підвищити інформаційну культуру майбутнього фахівця, зробити
доступним для нього світові інформаційні ресурси; посилити інформаційJ
ну насиченість усього навчальноJвиховного процесу в медичних закладах
освіти. Такі зміни в організації навчального процесу дозволяють формуваJ
ти в майбутніх фахівців необхідні для кожної сучасної людини компоненти
інформаційної культури.

Аналіз матеріалів та публікацій. Різні аспекти використання сучасних
інформаційноJкомунікативних технологій у навчальному процесі у вищих
навчальних закладах, у тому числі в медичних університетах, досліджуваJ
лись у працях Ю.І. Волчелюк, Л.А. Мазур, Б.І. Мокіна, Л.А. Мікешиної,
В.С. Шункова та інших вчених. Разом із тим не всі питання цієї складної та
багатогранної проблеми отримали остаточного вирішення і потребують
подальших розробок. Усі це підтверджує значущість та актуальність обраJ
ної теми статті, що зумовлює її мету та завдання.

Мета статті: здійснити теоретичний аналіз форм і методів використання
комп'ютерних технологій (КТ) у навчальному процесі студентів на клінічних
кафедрах медичних університетів.

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
– розкрити сутність сучасних інформаційноJкомунікаційних технологій;
– охарактеризувати основні форми і методи використання комп'ютерJ

них технологій у викладання курсу «ортопедії та травматології» в ХНМУ.
Виклад основного матеріалу. Комп'ютерна технологія, за визначенням

В.С. Шункова, це сукупність методів, форм і засобів впливу на людину
в процесі її розвитку. Вона передбачає використання адекватних способів
подання і засвоєння різних видів знань, отриманих студентами у процесі
вивчення ортопедії та травматології за допомогою сучасної комп'ютерної
техніки [5, с. 282].

Сьогодні важко заперечити, що майбутнє за системою навчання, яке
вкладається в схему «студент–мультимедійні технології–викладач», за якою
викладач перетворюється на педагогаJметодолога, технолога, а студент
стає активним учасником процесу навчання.

Тобто, якщо в навчальному процесі, що виконується за схемою «стуJ
дент–викладач–підручник», з'явиться новий елемент – комп'ютер, то зміст
праці викладача суттєво змінюється : основною стане не передача знань,
а організація самостійної пізнавальної діяльності студентів.

Отже, величезний дидактичний потенціал використання інформаційних
технологій навчання зможе бути розкритим лише за умов, якщо провідна
роль у навчальноJвиховному процесі належатиме викладачу, а комп'юJтер
буде виступати не тільки потужним засобом, а й повною мірою третім партJ
нером у педагогічній діяльності.
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Ефективність навчання з використанням комп'ютерів можна пояснити
значним унаочненням програмного матеріалу, що дозволяє краще зрозуJ
міти та засвоїти абстрактні поняття, сформувати практичні вміння та наJ
вички. Ефективне використання комп'ютера в навчальноJвиховному проJ
цесі залежить від програмного забезпечення.

Фахівці в галузі інформаційноJкомунікаційних технологій відокремлюJ
ють три покоління комп'ютерних технологій.

Комп'ютерна технологія першого покоління, яка зберігає у своїй осJ
нові традиційні форми і методи навчання. Опора робиться на класичні
підручники і навчальні посібники, але для поліпшення способу пред'явJ
лення готових знань і зусиль контролю за їх засвоєнням використовується
комп'ютер.

Комп'ютерна технологія другого покоління, яка ґрунтується на традиJ
ційному змісті, у якому використовується не систематизована комбінація
з класичних і модернізованих форм та методів навчання: підручники, пракJ
тикуми та методичні посібники, а також сучасні комп'ютерні програми та
освітні засоби.

Комп'ютерні технології навчання третього покоління – це єдиний освітній
процес, який ґрунтується на міждисциплінарному нетрадиційному змісті,
формах і методах, засобах навчання.

Як відомо, інноваційні освітні технології – це інформаційні та комуніJ
каційні технології з використанням сучасних технічних та мультимедійних
засобів навчання (смартфонів, нетJ та ноутбуків, LCDJпанелей, електронJ
них навчальноJметодичних комплексів, мультимедійних презентацій у сиJ
стемі MS Power Point за кожною темою лекції з курсу ортопедії та травJ
матології, бездротовий Інтернет (WiJFiJтехнології, WebJресурси тощо) наJ
дають можливість органічно поєднувати інноваційні педагогічні прийоми
з інформаційними технологіями.

Мультимедійна демонстрація є особливо доцільною, оскільки дає можJ
ливість раціонально розподілити лекційний час, приділити більше уваги
поясненню матеріалу, визначити більш значні розділи в лекції.

Це покращує сприйняття й опанування питань. що розглядаються на
заняттях з майбутніми лікарями, створює більш комфортні умови для аудиJ
торної та позааудиторної роботи студента і викладача.

Крім того, WiJFiJтехнологія дає можливість візуалізувати завдання та
максимально наблизити до дійсності.

Викладач отримує замість дошки та крейди потужний інструмент для
подачі інформації в різноманітній формі (текст, графіка, анімація, звук,
цифрове відео тощо).

У сполученні зі стрімким розвитком інформаційних технологій мультиJ
медіа і віртуальної реальності, Інтернет відкриває нові можливості у предJ
ставленні студентській молоді навчальних матеріалів, підвищенні ступеня
мотивації і самостійності роботи студентів, реалізації індивідуального
підходу до навчання.

Висновки і перспективи у даному напрямку. Проведений у статті аналіз
використання інформаційних технологій у навчальному процесі в медичJ
них університетах дозволяє суттєво покращити якість та підвищити ефекJ
тивність підготовки майбутніх лікарів.
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 Упровадження інформаційних технологій також дозволяє розробляти
моделі віртуальних середовищ для підготовки спеціалістів шляхом побудови
структурованої навчальної мережі для забезпечення підтримки, інтеграції та
зростання ефективності навчальних процесів, студентської та викладацької
наукової діяльності та презентацію досягнень у зовнішніх мережах.
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ОСВІТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Гончаренко Л.О.

Велика мета освіти – це не знання, а дії.
Герберт Спенсер, англійський філософ XIX ст.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний соціум демонJ
струє нескінченний калейдоскоп ідей, концепцій, теорій, напрямків, в яких
проглядається намагання осмислити кардинальні зміни в житті суспільJ
ства. Нові умови існування людини піддали сумніву традиційні гуманістичні
принципи. Суспільство у своїх освітніх, культурних програмах докладає
величезних зусиль щодо подолання незнаних раніше проблем, але що далі,
то більше вони загострюються. Тому осмислення місця і ролі освітнього
простору у формуванні особистості актуалізує наше завдання.

Аналіз публікацій даної проблематики свідчить про те, що питання вплиJ
ву освіти на формування особистості постійно знаходяться в центрі уваги
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наукової спільноти. Ці аспекти знайшли своє відображення в працях заруJ
біжних (М. Бахтін, Д. Белл, В. Біблер, А. Виговський, Б. Гершунський,
С. Гессен, І. Кон, О. Лосєв, Х. ОртегаJіJГасет, А. Печеї, О.Тофлер та ін.) та
вітчизняних (В. Андрущенко, С. Вітвицька, І. Зязюн, В. Кремень, М. КултаєJ
ва, В. Лутай, І. Предборська, В. Сухіна, В. Табачковський, Н. Чибісова та
ін.) авторів. Але в умовах стрімкого розвитку глобалізаційних процесів
у світі, загострення соціальноJполітичних і економічних проблем українJ
ського суспільства, розриву етикоJгуманістичного поля освіти та культури
означена проблема не позбавлена свого важливого значення.

Метою і завданням статті є аналіз тенденцій впливу освітнього проJ
стору на формування особистості, визначення ролі та місця в цьому проJ
цесі університетської освіти.

Виклад основного матеріалу. Історія розвитку суспільства свідчить, що
однією із пріоритетних цінностей, які забезпечують його прогрес, є освіта.
Вона має практичну значущість для всіх сфер життєдіяльності людини –
від засвоєння зразків культури до професійного використання в різних форJ
мах праці. Призначення освіти в суспільстві в цілому лежить у руслі культуJ
ри, оскільки освіта є одним із її елементів. Поняття «освіта» тісно пов'язаJ
не з поняттям «культура» і означає специфічний людський спосіб розвитку
природних задатків і можливостей. У процесі освіти людина освоює кульJ
турні цінності. Оскільки досягнення пізнавального характеру є сукупністю
матеріального і духовного надбання людства, остільки освоєння початкоJ
вих знань так само є отриманням культурних цінностей.

Завдання будьJякої освіти – це залучення людини до культурних цінносJ
тей, науки, мистецтва та ін. Культура транслює накопичений соціальний
досвід, універсалії культури забезпечують відтворення певного образу соціаJ
льного життя і типів особистості. У освіті закладаються механізми життєJ
діяльності, соціалізації особистості, підготовки до буття в сучасній кульJ
турі. Нарешті, освіта формує людину.

Сучасна ситуація дезадаптує людину, змінює основи організації її житJ
тя, висуваючи на передній план проблему захисту цілісного «Я». За такої
історичної кризи, вказував Х. ОртегаJіJГасет, «світ не просто модифікуєтьJ
ся, його, або систему переконань попереднього покоління, змінює такий
життєвий стан, коли людина виявляється без переконання, а значить і без
світу. Вона знову не знає, що робити, оскільки не знає, що думати про світ»
[6, с. 295–297]. Детальна характеристика кризового стану розвитку сусJ
пільства, яку дав Х. ОртегаJіJГасет, значною мірою стосується й українсьJ
кого суспільства, системна криза якого є передумовою кризи в розвитку
особистості. Ця проблема набула особливої гостроти в доробках Б. ГерJ
шунського, І. Предборської, В. Табачковського та інших [2; 8; 9], в яких
акцентується увага на кризовому потенціалі особистості, що виявляється
в різних сферах культури і освіти. У кінцевому рахунку, результатом деперJ
соналізації особистості може бути ситуація, коли, на думку А. Печеї,
«людська істота... може просто захлинутись, розчинитися або загубитись
як анонімна безлика частка бездушної системи» [7, с. 243].

Ціннісна картина світу молодої людини найефективніше формується
в період інтенсивної соціалізації. У цей життєвий період у індивіда посиJ
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люється зацікавленість до знань, формуються ціннісні установки, життєві
орієнтири. І тут на перший план виходить освіта, яка в якості своєї мети
розглядає самоактуалізацію, яка можлива за умов, коли людина свідомо
і глибоко вірить у своє індивідуальне, неповторне призначення; відчуває
свої здібності, інтереси, життєві переваги та мотиви поведінки, усвідомJ
лює себе частиною природи та людської спільноти; здатна до цілеспрямоJ
ваних зусиль, необхідних для повноцінної самореалізації [2, с. 6].

Між тим, незважаючи на певні зрушення, багато фактів свідчать про
недооцінку значення освіти, а її якість не завжди відповідає характеру тих
труднощів, що стоять перед сучасним українським суспільством [9, с. 73].
ПоJперше, йдеться про суперечливість стосунків між суспільством та осJ
вітою. ПоJдруге, це недостатня адекватність освіти потребам цивілізаційJ
них і культурних процесів. Фрагментарність освіти веде до деформованоJ
го бачення реальності та не дозволяє людині адекватно реагувати на криJ
зу у всіх природних та соціальних сферах. Переважно лінійний, детерміноJ
ваний характер сучасної освіти уніфікує освітній процес, робить його
відірваним від реалій сьогодення, зорієнтованим на дисциплінарне розгаJ
луження. У ситуації, коли кожний викладач несе відповідальність лише за
свою ланку вузько наукової підготовки, кінцевий результат виявляється
втраченим. Така освіта сприяє становленню особистості, котра зорієнтоJ
вана на те, що вже було в минулому.

Висновки
1. Людство прагне скорегувати нову освітню парадигму з тим, щоб

підтримати входження нових поколінь у бурхливий світ, допомогти їм придJ
бати «символічний капітал» (П. Бурд'є) та забезпечити «м'яку посадку»
у майбутньому (О. Тофлер).

2. Освіта є соціальним мікрокосмом соціального макрокосму, відноJ
син рівності та ієрархії водночас, що мають вирішальне значення для житJ
тєвої та професійної інтеграції особистості в суспільство.

3. Університетська освіта повинна активно формувати гуманістичний
світогляд, толерантну ментальність, виховувати творчу активність громаJ
дян країни й майбутніх лікарів.

Література
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник

для студентів магістратури / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літеJ
ратури, 2003. – 316 с.

2. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХІ века. (В поисках
практикоJориентированных концепций) / Б.С. Гершунский. – М. : СоверJ
шенство, 1998. – 608 с.

3. Гессен С.И. Основы педагогики: введение в прикладную философию /
С.И. Гессен. – М. : «ШколаJПресс», 1995. – 448 с.

4. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі /
В.Г. Кремень [2Jе вид.]. – К. : ТJво «Знання України», 2010. – С. 282.

5. Образование, общество, культура: монография / Нар. укр. акад.;
под общ. ред. В.Ф. Сухиной. – Харьков : ИздJво НУА, 2006. – 252 с.



– 52 –

6. ОртегаJиJГассет Х. Избранные труды / Х. ОртегаJиJГассет. – М. :
Весь мир, 1997. – 704 с.

7. Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. – 2Jе изд. – М. : ПроJ
гресс, 1985. – 312 с.

8. Табачковський В. Антропокультурне та соціокультурне у людському
світовідношенні / В. Табачковський // Філософська і соціологічна думка. –
1996. – № 3–4. – С. 240–244.

9. Філософські абриси сучасної освіти: монографія / за заг. ред. І. ПредJ
борської. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 226 с.

ВИВЧЕННЯ ПАТОЛОГІЇ ЩЕЛЕПНО%ЛИЦЬОВОЇ ДІЛЯНКИ
З ВИКОРИСТАННЯМ  ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гречко Н.Б., Кузіна В.В.

Висока інформативність рентгенологічного дослідження робить його
незамінним у діагностиці захворювань щелепноJлицьової ділянки. ПроJ
грес рентгенівської техніки не міг не відобразитися на методичних підхоJ
дах до рентгенологічного дослідження зубоJщелепної ділянки.

При тому, що основні принципи метода є розділення способів рентгенJ
івської зйомки, які використовуються для дослідження зубних рядів, альJ
веолярних паростків щелеп та розташованих вище відділок лицьового чеJ
репу, залишилися колишніми, самі методи рентгенодіагностики досягли
високого рівня розвитку, а методологічні прийоми зазнали суттєвих змін.

У зв'язку з цим сучасний фахівець повинен орієнтуватися в інформаJ
тивних можливостях нових методів дослідження, оцінювати показання та
протипоказання для виконання стосовно до вузької спеціалізації, вміти
інтерпретувати результати.

Томографія є одним із найбільш надійних додаткових методів діагносJ
тики захворювання. Переваги комп'ютерної томографії, порівняно з іншиJ
ми методами рентгенодіагностики, перш за все в тому, що при стандартній
рентгенографії або, наприклад, ортопантомографії, зрештою отримують
єдине плоске та сумаційне зображення об'єкту, а при КТJдослідженні повJ
ністю сканується трьохвимірний об'єкт.

Метод 3DJкомп'ютерної томографії дозволяє достовірно обстежити паJ
цієнтів на сучасному конусноJпроменевому комп'ютерному томографі.
Обстеження здійснюється швидко та безпечно, с бездоганною якістю та
безкоштовною програмою для перегляду і аналізу, з мінімальним промеJ
невим навантаженням.

3DJкомп'ютерна томографія знайшла масове розповсюдження в стоJ
матології, особливо в зв'язку з зростанням кількості пацієнтів, які звертаJ
ються в клініки для імплантації зубів. Однак можливості цього методу не
обмежуються лише показаннями до обстеження при плануванні операції
імплантації.

Сучасні плоскоJсенсорні комп'ютерні томографи можуть бути викориJ
стані лікарями стоматологами будьJякої спеціальності. Під час терапевJ
тичних маніпуляцій стоматолог може провести визначення топографії коJ
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реневого каналу перед эндодонтичним втручанням або вивчити пародонтоJ
логічний статус щелепи у панорамній 3D реконструкції, одержавши низку
профільних томограм заданої області. У хірургічній практиці можливо визJ
начення просторового положення надкомплектних або ретенованих зубів
при двосторонній ущелині альвеолярного відростка і твердого піднебіння.

На заняттях студенти разом з викладачем вивчають 3 вимірні зобраJ
ження зубоJщелепної системи пацієнта. Оскільки діагностичний знімок
будьJякого зуба може бути виділений з комп'ютерної томограми шляхом обJ
робки відповідного фрагменту (зонограмма області з товщиною шару10 мм
відповідає внутрішньоротовій рентгенограмі зуба), вони мають можливість
оцінити інформативність різних рентгенологічних методів, освоїти сучасні
методи рентгенологічної діагностики захворювань, які найбільш часто зуJ
стрічаються на амбулаторному прийомі.

3DJвізуалізація дозволяє мислити об'ємно, в прямому значенні цього
слова, а не оцінювати стан тривимірних об'єктів (зуби, щелепи, суглоби,
пазухи, патологічні вогнища, новоутворення, аномалії кількості і положенJ
ня зубів) за традиційним плоским рентгензнімком.

Література
1. Бер Р. Атлас по стоматологии «Эндодонтология» / Р. Бер, М. БауJ

манн, С. Ким. – 2006.
2. Рабухина Н.А. Рентгенодиагностика в стоматологии / Н.А. Рабухина,

А.П. Аржанцев. – 2003.
3. Рабухина Н.А. Атлас рентгенограмм «Стоматология и челюстноJлиJ

цевая хирургия» / Н.А. Рабухина, А.П. Аржанцев. – 2002.
4. Харьков Л.В. Атлас хирургических стоматологических заболеваний

челюстноJлицевой области у детей / Л.В. Харьков, Л.Н. Яковенко, И.Л. ЧеJ
хова. – 2012.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ
КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА КАФЕДРІ НЕВРОЛОГІЇ № 1 ХНМУ

Григорова І.А., Сало В.І., Тихонова Л.В., Тесленко О.О., Куфтеріна Н.С.

Вступ. Збагачення досвіду в XXI столітті отримало неймовірне прискоJ
рення, воно описується експонентним законом, що призводить до безпеJ
рервного накопичення знань, у результаті чого їх обсяг значно перевищує
обсяг знань попереднього покоління. За різними підрахунками воно подJ
воюється в середньому кожні 5–7 років. Тому необхідне швидке засвоєння
нових знань і викладачами, і студентами, при цьому головне значення наJ
дається застосуванню досягнень інформаційноJкомп'ютерних технологій
у навчанні. Реалізація можливостей сучасних інформаційних та комп'юJ
терних технологій спричиняє розширення спектру навчальної діяльності,
вдосконалення існуючих і виникнення нових організаційних форм і методів
навчання, зміну критеріїв відбору змісту навчального матеріалу. Комп'юJ
теризація освіти актуалізує проблему впровадження в освітній процес виJ
щих навчальних закладів нових інформаційних і комп'ютерних технологій.
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Основна частина. Дослідження полягає в розробці та вдосконаленні
форм, методів, прийомів роботи з використанням нових інформаційних
технологій у навчальному процесі, у створенні і накопиченні необхідного
комплексу програмноJметодичного забезпечення, у вирішенні проблеми
психологоJпедагогічної адаптації студентів у процесі засвоєння нового
матеріалу з використанням комп'ютерних технологій. Педагогічна мета
полягає в наступному:

– підвищення якості знань студентів;
– удосконалення методики проведення занять шляхом застосування

інформаційних і комп'ютерних технологій;
– забезпечення диференційного підходу до студентів у навчальному

процесі;
– забезпечення умов для адаптації студентів у сучасному інформаційJ

ному суспільстві;
– реалізація можливості дистанційного навчання для студентів.
Основними причинами переходу від старої методики викладання до

методики з використанням інформаційних та комп'ютерних технологій є:
– скорочення кількості навчальних годин, що викликає різноманіття і

швидку зміну тем лекційних та практичних занять;
– здорожчання і відсутність сучасних навчальних посібників, особливо

загального методичного характеру.
Мета роботи полягає в розробці науково обґрунтованої системи освітJ

ньої діяльності з використанням комп'ютерного інструментарію та інфорJ
маційних технологій під час викладання. Для досягнення поставлених цілей
необхідно розв'язати наступні завдання:

– удосконалити накопичені комп'ютерні програми;
– продовжити розробку методик використання інформаційних та комп'юJ

терних технологій у педагогічній діяльності;
– удосконалити професійну компетентність викладачів;
– узагальнити та передати досвід роботи викладачів вишів;
– провести психологоJпедагогічні дослідження та діагностику діяльJ

ності викладача і студента з метою визначення ступеня впливу педагогічJ
них технологій на розумовий, психічний і фізичний стан учасників навчальJ
ного процесу.

Навчання в сучасному медичному виші висуває перед студентом виJ
сокі вимоги: засвоєння великих обсягів інформації, наприклад, довідкових
даних, великої кількості назв фармацевтичних препаратів, володіння різноJ
манітними вміннями, зокрема від простого огляду до використання складJ
ної електронної апаратури, самостійне знаходження відомостей з міжнаJ
родних інформаційних джерел для знайомства з досягненнями в медицині
тощо. Інформаційні технології дозволяють реалізувати потребу в демонJ
страції процесів, що протікають в організмі, за допомогою мультимедійних
засобів. Але поряд з позитивними чинниками є і деякі недоліки, які необJ
хідно подолати. У першу чергу, це великі фінансові витрати. Існує і брак
хороших авторських систем навчання, які б задовольнили як студентів
з достатнім досвідом роботи на комп'ютері, так і дилетантів. Застосування
засобів мультимедіа в навчанні дозволяє вирішити завдання гуманізації
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освіти; підвищити ефективність навчального процесу; розвинути особисті
якості студентів (здатність до навчання, здатність до самоосвіти, самовиJ
ховання, самонавчання, саморозвитку, творчі здібності, вміння застосоJ
вувати отримані знання на практиці, пізнавальний інтерес, ставлення до
праці); розвинути комунікативні і соціальні здібності студентів; істотно
розширити можливості індивідуалізації і диференціації відкритого та дисJ
танційного навчання за рахунок надання кожному персонального педагога,
роль якого виконує комп'ютер; визначити студента як активного суб'єкта
пізнання, визнати його самоцінність; врахувати суб'єктивний досвід стуJ
дента, його індивідуальні особливості; здійснити самостійну навчальну
діяльність, у ході якої студент самонавчається і саморозвивається; приJ
щепити студенту навички роботи із сучасними технологіями, що сприятиме
його адаптації до швидкозмінюваних соціальних умов, успішній реалізації
власних професійних завдань.

На кафедрі неврології № 1 ХНМУ згідно з навчальним планом для вітчизJ
няних та англомовних студентів 4 курсу медичних факультетів виділено
20 лекційних годин. Більшість лекцій проводиться із застосуванням мульJ
тимедійної апаратури: «Гострі порушення мозкового кровообігу», «ЗахвоJ
рювання периферичної нервової системи», «Цефалгії», «СтруктурноJфункJ
ціональні методи дослідження неврологічних захворювань» та ін.

На лекції «Пароксизмальні стани в клініці нервових хвороб» за допомоJ
гою сучасної апаратури демонструються хворі з різними видами епілепJ
тичних нападів – судомних та безсудомних. На практичних заняттях та
лекціях проходить демонстрація хворих як із неврологічною патологією,
які знаходяться на лікуванні у стаціонарі обласної лікарні, так і раритетні
нозологічні форми за допомогою мультимедійних технологій. В освітньоJ
му процесі для студентів застосовуються навчаючі комп'ютерні програми
«ЧерепноJмозкові нерви» та «Лікарські препарати, які призначаються
в неврології». Також студенти використовують на практичних заняттях та
під час підготовки домашнього завдання розроблені кафедрою електронні
варіанти навчальних посібників та методичних вказівок, які розміщені на
сайті кафедри неврології № 1.

Висновки. Таким чином, інформатизація освіти сприяє істотним
змінам у дидактичному процесі. Студент може оперувати великою кількістю
різноманітної інформації, інтегрувати її, має можливість автоматизувати її
обробку, моделювати процеси і вирішувати проблеми, бути самостійним
у навчальних діях та інше. Викладач також звільняється від буденних опеJ
рацій, отримує можливість стежити за динамікою навчання та розвитку
студента.
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ЕКСТЕРНАЛІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГУМАНІЗАЦІЇ
ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Громов А.А.

Найважливіша потреба сучасної вищої освіти – впровадження інноваJ
ційних технологій, спрямованих на підвищення його якості та ефективJ
ності. Сучасний соціум – це інноваційне суспільство з постіндустріальниJ
ми тенденціями розвитку, в якому знання, інтелектуальний людський каJ
пітал, менталітет креативної і новаторської поведінки людей, бізнесу і дерJ
жави стають основним ресурсом. Тому неухильно зростає значущість науJ
кового дослідження проблем інноваційної освіти, а також її екстерналій
(побічних зовнішніх ефектів) для соціального розвитку.

У сучасній науці проблему ефектів освіти досліджують такі вчені, як
Н.А. Азьмук, Л.С. Шевченко, І.Ф. Радіонова, Н.А. Ткаченко, О.О. Василець,
В.П. Ващенко, В.О. Жукова, М.С. Каллас, Г.П. Клімова, С.В. Кортів, О.О. КрейJ
дер, О.О. латуха, Г.І. Мальцева, О.С. Марченко, М.С. Мотішіна, Т.Є. Мжачіх,
Т.Г. Проценко, Є.Н. Черемісіна, І.П. Чорна, О.Г. Шаріпов та ін. Розглядається
роль освіти, можливості поєднання різних джерел його фінансування,
структурної перебудови, впливу на ринок праці. Але недостатньо уваги
приділяється інноваціям та їх ролі у створенні кінцевого освітнього проJ
дукту, ролі гуманітарної освіти і особливостям його вдосконалення в меJ
дичній сфері.

Тому метою нашої статті є аналіз екстерналій інноваційних технологій
саме в гуманітарній підготовці майбутніх лікарів.

У першу чергу слід чітко усвідомити суть інноваційної освіти. На думку
більшості філософів і соціологів, вона є цілеспрямованим процесом вихоJ
вання і творчого навчання людини, щодо розвитку її креативних здібносJ
тей, навичок самонавчання та саморозвитку, тобто формування інтелекJ
туального капіталу суспільства. Освіта повинна вчити пізнавати реальність
і одночасно створювати її, не пристосовуватися до об'єктивних змін, а
випереджати і продукувати їх, формуючи нові трансформації. Основним
стає не стільки накопичення знань, скільки здатність знаходити і аналіJ
зувати інформацію, відокремлювати ключову проблему і переносити отриJ
мані раніше знання на нову ситуацію [8]. «Конечный результат инновационJ
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ного образования, – пишет В.П. Ващенко, – выявление и развитие у обучаJ
ющегося, способности видеть то, чего другие не видят, осознавать увиJ
денное, имея потенциальную возможность создания чегоJто нового, исJ
кать пути порождения этого нового… Именно в таком контексте стремление
к обновлению должно восприниматься как движущая сила инноваций» [1].

У цьому зв'язку пошук нових, прогресивних методів формування індивіJ
дуального мислення студентівJмедиків дозволяє не тільки підвищити рівень
їхньої теоретичної підготовки, а й розширити його за рахунок розуміння
глобальних проблем сучасності. Гуманітарний аспект у професійній підгоJ
товці студентаJмедика набуває сьогодні особливого значення, бо кінцева
мета – не ремісник, а громадянин, який усвідомлює свою значущість не
тільки, як фахівець, але й як член суспільства з активною життєвою позиJ
цією. Такий підхід дозволяє домогтися позитивних екстерналій інноваційJ
ної освіти майбутніх медиків, через посилення гуманітарної складової. Так,
моделювання різних ситуацій, побудованих на реальних політичних проJ
цесах, дозволяє не тільки оволодіти навчальним матеріалом, але й вироJ
бити власну громадянську позицію, використовуючи методи інтерактивної
побудови лекцій, наукових дискусій на семінарах, а також «мозкових
штурмів», ділових ігор, розв'язування ситуаційних колізій і т. ін. Зокрема,
використання практики «мозкових штурмів» дозволяє поєднувати самоJ
стійне рішення навчальних проблем і вироблення узгодженої позиції, форJ
мування колективного наукового пошуку.

Зрештою, досягається позитивний ефект як в навчанні, так і у формуJ
ванні громадської позиції студента. Активізація його мислення через ділові
ігри з управління різними громадськими інститутами (партіями, суспільноJ
політичні рухами, органами державної влади тощо) досягається позитивJ
ний ефект підвищення відповідальності за якість прийняття управлінського
рішення. Знижується негатив традицій патерналізму, пасивності та приJ
реченості, а посилюється позитив індивідуального (як частини суспільного),
самодостатнього і активної поведінки. Інноваційні гуманітарні інструменти
повинні бути також спрямовані на здатність майбутнього медика бачити
у хворої людині особистість, а не просто фізіологічну істоту, і коригувати
терапевтичні методики.

Найважливіша складова інноваційної освіти – самостійна робота, яка
надає студенту можливість реалізувати себе. Йому слід пропонувати виJ
роблення власного варіанта рішення навчальної проблеми на основі роJ
боти із соціологією, у результаті чого визначаються тренди розвитку реJ
альних політичних процесів. Такий підхід дозволяє сформувати нестанJ
дартне мислення, здатне до нових висновків, а також реалізувати прогноJ
стичну і пізнавальну функції гуманітарної підготовки.

Таким чином, сучасні вимоги до підготовки майбутніх медиків обумовJ
лені не тільки необхідністю підвищення якості їх кваліфікаційноJпрофесійJ
ного навчання, а й посилення гуманітарної складової як найважливішої
умови становлення інноваційної освіти в Україні ХХ1 сторіччя.
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МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гусак О.Г.

Постановка проблеми. Успішність діяльності може визначатися як
зовнішніми умовами, у яких вона протікає, так і суб'єктивними фактораJ
ми, які можуть заважати або сприяти продуктивному вирішенню профеJ
сійних завдань. При цьому суб'єктивну сторону становить багатофакторJ
на структура властивостей людини як індивіда, особистостей і суб'єкта
діяльності, основним з яких є професійна спрямованість. Її важливість
відзначається у всіх авторів, що вивчали проблему діяльності. У дослідJ
женнях проблеми мотивації значна увага приділена мотивації професійної
діяльності. Мета даної статті полягає в визначенні тих факторів, які вплиJ
вають на діяльність, відношення до професії, задоволеність нею, прагненJ
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ня до вдосконалювання, досягненню високого рівня професіоналізму
й компетентності, тобто ті фактори, які обумовлюють успішність профеJ
сійної діяльності.

Основна частина. Вивчення впливу мотивів на ефективність діяльності
почалося ще на початку XX століття у зв'язку з дослідженням впливу різної
по силі стимуляції на рівень активності, силу емоційної реакції й ефекJ
тивність навчання. У ході досліджень (Р. Йеркс, Дж. Додсон) були виявлені
закономірності, що одержали назву закону ЙерксаJДодсона, що встановJ
лює залежність ефективності діяльності від сили мотиву [5, 53]. З нього
виходить, що чим вище сила мотивації, тим вище результативність діяльJ
ності. До цього необхідно додати те, що слабкий мотив, зустрівши на своєJ
му шляху перешкоду, вгасає, поступаючись місцем конкуруючим мотиJ
вам, і навпаки, сильний мотив, зіткнувшись із перешкодою, посилюється,
залучаючи для її подолання всі доступні резерви. Однак треба мати на
увазі, що прямий зв'язок ефективності діяльності й сили мотивації зберіJ
гається до певної межі. При досягненні результатів, якщо сила мотивації
продовжує збільшуватися, ефективність діяльності починає падати.

Досить докладну теоретичну розробку зв'язку між силою мотивації
і якістю досягнень здійснив Дж. Аткинсон [1]. Він відзначає, що максиJ
мальна ефективність відповідає не максимальній, а оптимальній силі моJ
тивації, при цьому для кожної діяльності існують свої недомотивація й пеJ
ремотивація, що негативно позначаються на її ефективності. Для дослідJ
ження проблеми мотивації принциповим є положення Дж. Аткинсона про
те, що сила мотивації й тим самим ефективність вирішення завдання
є результатом взаємодії трьох незалежних величин, а саме особистості
(мотив), завдання (суб'єктивна ймовірність успіху) і ситуації (привабливість
результатів успіху або невдачі, наприклад, досягнення більш високої мети,
висока оцінка іншими людьми та ін.). При цьому якщо ситуація значуща
для людини, то певну роль грає й сила відповідного зовнішнього мотиву.
Таким чином, ефективність професійної діяльності, поряд із кількісною
характеристикою мотивації (сильна – слабка), обумовлена й її якісною
(змістовною) характеристикою, за принципом внутрішньої й зовнішньої
(обумовленою зовнішніми факторами, стимулами) мотивації. Якщо для
фахівця професійна діяльність значуща сама по собі, він одержує від неї
задоволення, прагне самореалізуватися саме в ній, то правомірно вести
мову про наявність у нього внутрішньої мотивації. Якщо ж професійна
діяльність збуджується мотивами заробітку, престижу, необхідності, норJ
мативного розпорядження та ін., то мова йде про зовнішню мотивацію
(зовнішні стимули).

Інтегративним показником відношення до професії є задоволеність її
людиною. На думку ряду авторів він цілком необхідний і надзвичайно важJ
ливий саме як узагальнена характеристика. Низька задоволеність проJ
фесією в більшості випадків стає причиною плинності кадрів, а вона у свою
чергу приводить до негативних економічних наслідків. Крім того, від задоJ
воленості обраною професією в чималому ступені залежить і психічне здоJ
ров'я людини. Задоволеність є індивідуальноJпсихологічною характерисJ
тикою. Вона багато в чому визначається такими особистісними якостями
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суб'єкта трудової діяльності, як рівень домагань, професійна компеJ
тентність, працездатність та ін.

Задоволеність працею як особистісна характеристика формується
в процесі оволодіння професійними й комунікативними вміннями й навичJ
ками при адаптації особистості до умов професійної діяльності колективу,
удосконалюванні особистості в професійній і комунікативній діяльності,
навчанні інших і формуванні в них позитивного відношення до праці. ЗадоJ
воленість працею багатокомпонентна по своїй природі. Вона включає заJ
доволеність спеціальністю, умовами праці, її організацією, заробітком,
можливостями професійного й службового росту, взаєминами зі членами
колективу й адміністрацією та ін.

 М. Д'яченко й Л. Кандибович згрупували психологічні передумови ефекJ
тивності професійної діяльності й виділили особистісні (базові) і ситуаJ
тивні (процесуальні) передумови [2, 162]. При цьому на перше місце серед
особистісних передумов були поставлені позитивні риси спрямованості
особистості фахівця (стійкий інтерес до педагогічної діяльності, почуття
відповідальності за якість навчання й ін.). Серед ситуативних передумов видіJ
лені ситуативні мотиви, що спонукають до досягнення вартих цілей [2, 163].

У цілому, узагальнюючи розгляд проблеми мотивації як фактора ефекJ
тивності професійної діяльності, варто погодитися з думкою, що «...мотиJ
вація праці є найважливіший фактор результативності роботи, і в цій якості
вона становить основу трудового потенціалу працівника, тобто всієї суJ
купності властивостей, що впливають на виробничу діяльність. Трудовий
потенціал складається із психофізіологічного потенціалу (здатностей
і схильностей людини, її здоров'я, працездатності, витривалості, типу нерJ
вової системи) і особистісного (мотиваційного) потенціалу. Мотиваційний
потенціал відіграє роль пускового механізму, що визначає, які здатності й
у якому ступені працівник буде розвивати й використовувати в процесі
трудової діяльності» [2].

Таким чином, правомірно зробити висновок, що умовою ефективності
професійної діяльності сучасного фахівця є наявність у нього мотивації,
у якій ведучими є внутрішні мотиви. Сформованість такої структури мотиJ
вації впливає на стиль професійної діяльності, визначає відношення виJ
пускника ВНЗ до своєї професії, задоволеність нею, прагнення до вдоскоJ
налювання, досягненню професійної майстерності. Останнє, у значній мірі,
впливають на досягнення як кінцевих, так і проміжних цілей професійної
діяльності.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

Дащук А.М., Пустова Н.О.

На даному етапі розвитку медичної освіти – етапі реформ, які передбаJ
чені в Законі України «Про освіту» [1] та «Національній доктрині розвитку
освіти України у ХХІ столітті» [2] – питанням якості освіти майбутніх лікарів
приділяється велика увага. Підвищення вимог до фахівців в галузі медициJ
ни передбачає розробку нових науково обґрунтованих методів викладання
дисциплін у вищих навчальних закладах.

Метою Державної програми з підготовки спеціалістів є підвищення
якості, доступність й конкурентоспроможність національної освіти та науJ
ки на світовому ринку праці та освітянських послуг. Підготовка компетентJ
ного фахівця залежить від організації навчального процесу. Модульні техJ
нології навчання вимагають нових підходів до організаційних форм. Однак
сліпе копіювання Болонської декларації без урахування традицій вітчизняJ
ної освіти не дозволяє повною мірою підвищити якість сучасної медичної
освіти [3,  4].

У традиційно сформованій системі вузівської підготовки основним заJ
собом педагогічного впливу є лекція – теоретичний фундамент дисципліJ
ни. Добре підготовлена і вміло прочитана лекція сприяє формуванню
у студентів позитивної реакції і є психологічною основою для прояву інтеJ
ресу до дисципліни. З розвитком комп'ютерних технологій, аудіовізуальJ
них засобів навчання й передавання інформації, головним призначенням
лекції разом із інформаційним стало гнучке управління навчальноJпізнаJ
вальною діяльністю студента. Саме лекція повинна сприяти формуванню
самостійного наукового, професійного і творчого мислення та спонукати
до активної пізнавальної діяльності.

У цій статті більш детально розглянемо лекції, які частіше за все викоJ
ристовуються під час викладання на кафедрі дерматології, венерології
і СНІДу. Це лекції майстерJкласу. Лекції такого типу, як правило, читають
викладачі, що мають багаторічний досвід педагогічної діяльності. Лекції
майстерJкласу є однією з форм поширення передового педагогічного досJ
віду провідних викладачів та вчених. Педагогічна майстерність викладача
ґрунтується на його високому професійному рівні, загальній культурі, пеJ
дагогічному досвіді, гуманізмі та особистих якостях. За визначенням тлуJ
мачного словника С.І. Ожегова, майстер – це кваліфікований робітник
у певній виробничій галузі або спеціаліст, який досяг високого мистецтва
у своїй справі [5]. А.С. Макаренко, до речі, наш земляк (народився в ХарJ
ківській губернії), писав: «Мастерство – это то, чего можно добиться, и как
могут быть известны токарьJмастер, прекрасный мастерJврач, так долJ
жен и может быть прекрасным мастером педагог…» [6].

Складовими високого рівня педагогічної майстерності є висока загальна
культура, педагогічні здібності, педагогічний такт, методична майстерність,
педагогічна техніка, мовна культура, особистісні якості, гуманістична спряJ
мованість. Сутність педагогічної майстерності викладача:

– знання – педагогіки, психології, логіки, принципів, форм і методів
навчання і виховання, змісту предмета та індивідуальних особливостей
студента;
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– уміння – спілкуватися, доступно викладати навчальний матеріал, веJ
сти полеміку, керувати дискусією, використовувати наочні посібники і ТНЗ,
зацікавлювати і підтримувати увагу, аналізувати та оцінювати знання стуJ
дентів, володіти комп'ютером;

– навички – усного мовлення, розподілу власної уваги, орієнтування
у часі;

– особисті якості – науковий світогляд, висока моральність, широкий
кругозір та ерудиція, духовна культура, оптимізм, емоційна стійкість, витJ
римка, наполегливість, співчуття, терплячість та доброзичливість;

– педагогічна техніка – комплекс умінь, що дають змогу досягнути опJ
тимальних результатів у навчанні і вихованні студентів (міміка, жести, техJ
ніка мовлення, техніка педагогічного спілкування, вміння контролювати
власні емоції, настрій);

– педагогічний такт – уміння встановлювати доцільний тон і обирати
стиль спілкування зі студентами [7].

Важливим компонентом педагогічної майстерності викладача є також
акторські здібності. Театральна педагогіка може допомогти викладачу.
Інтерпретована в професійному ключі методика розвитку експресивних
здібностей дозволяє майбутнім викладачам навчитися об'єднувати в навJ
чальному процесі інтелектуальне та емоційне начало, управляти такими
важливими аспектами педагогічної творчості, як творче самопочуття, поJ
долання бар'єру публічності. Ця методика допомагає розвивати імпровіJ
заційні здібності, фантазію, інтуїцію.

 Викладач повинен бути в аудиторії водночас і педагогом, і психотераJ
певтом, і артистом, і гіпнотизером. Майстерність лектора полягає в тому,
щоб задовольнити допитливий розум студентів, сформувати систему
знань, залучити їх до постійної самоосвіти і самовдосконалення.

Талановитий лектор вміє викликати у студентів інтерес до питань, що
обговорюються і до дисципліни в цілому.Для лекцій майстерJкласу харакJ
терною є система психологоJпедагогічних методів, засобів, прийомів, наJ
вичок. Усі компоненти педагогічної діяльності реалізуються в індивідуальJ
ному стилі. Майстерність реалізації управління пізнавальною діяльністю
студентів залежить від багатьох чинників, і головним серед них є осоJ
бистість педагога. Отже, викладач – це завжди активна, ініціативна і творJ
ча особистість, вимоглива до себе і оточуючих, але вимогливість повинна
бути розумною. Функції викладача в педагогічній технології змінюються,
і він перестає бути «носієм» інформації, а стає майстром, який організоJ
вує спільну діяльність зі студентами, що спрямована на формування в них
знань, умінь і навичок. Для такої діяльності характерними є відкритість,
особистісна спрямованість, мобільність, демократичність [7].

Під час читання лекцій можна використовувати різноманітні стилі керівJ
ництва. Авторитарний стиль – це жорсткий стиль керівництва, при якому
викладач покладається виключно на власну думку, а студенти розглядаJ
ються ним лише як об'єкт впливу, пасивні виконавці його розпоряджень,
які не мають права на самостійність і ініціативність.

Ліберальний стиль ще називають формальним. Це стиль потурання,
тому що викладач займає позицію невтручання, самоусувається від керівJ
ництва і виконання ролі вихователя. Педагог обмежується виконанням суто
викладацьких функцій. Такий викладач виконує своїх професійні обов'язки
формально. Ліберальний стиль призводить до втрати педагогом контакту
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зі студентами, неможливості впливати на них та контролювати. ВрештіJ
решт такий викладач втрачає повагу студентів.

Демократичний стиль є найбільш ефективним в педагогічній діяльності.
Він базується на повазі до особистості студента і орієнтований на стимуJ
люванні активності студентів, самоорганізацію і самоуправління особисJ
тості та колективу. Демократичне спілкування – це діалог на рівних [7–9].

Багаторічний досвід дозволяє зробити деякі висновки. Використання
ліберального або демократичного стилю під час читання лекцій іноземJ
ним студентам (особливо англомовним) показує свою низку ефективність.
Як правило, переважна більшість студентів на таких лекціях розмовляє,
заважаючи тим, хто уважно слухає та записує. Для таких студентів найбільш
прийнятним є поєднання авторитарного та демократичного стилю.

На підставі всього вищесказаного, можна зробити висновок, що лекції
майстерJкласу потребують від лектора високого рівня фахової та педагоJ
гічної майстерності, багаторічного досвіду, креативності, акторських здібJ
ностей, високого рівня культури та гуманізму. Однак, яку б методику викJ
ладання лекційного матеріалу не обрав лектор, ефективною вона може
тільки за умови творчої активності студента, його психологічної підготовки
та певного рівня попередніх знань.

Таким чином, сучасний етап модернізації освіти нерозривно пов'язаJ
ний з впровадженням інноваційних технологій, комунікаційних засобів наJ
вчання, використанням у навчальному процесі новітніх досягнень науки
і техніки, формуванням у молоді потреби навчатися впродовж усього житJ
тя. Усе це дозволить майбутнім лікарям бути захищеними і конкурентоJ
спроможними на ринку праці.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЛІКАРІВ%ІНТЕРНІВ ЗА ФАХОМ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ

Дащук А.М., Чернікова Л.І.

Вступ. Медична освіта України – органічна складова національної вищої
освіти, яка переживає період оновлення і системної реорганізації. РефорJ
мування вищої медичної освіти та входження до Європейського освітнього
простору передбачає підготовку конкурентоспроможного фахівця на євроJ
пейському ринку праці. Для цього необхідне належне кадрове, матеріальJ
ноJтехнічне та науковоJметодичне забезпечення навчального процесу [1,
2]. Прагнення до конкурентоспроможності спонукає вести пошук сучасJ
них педагогічних технологій навчання та застосовувати їх при підготовці
лікарівJінтернів за фахом «Дерматовенерологія» на кафедрі дерматологіі,
венерології та СНІДу Харківського національного медичного університету.

Основна частина. Інтернатура є першим етапом післядипломної освіJ
ти випускників вищого медичного навчального закладу, після закінчення
якого їм присвоюється кваліфікація спеціаліста. Основною метою інтерJ
натури є підвищення рівня практичної підготовки інтернів, їхньої професійJ
ної готовності до самостійної роботи. Теперішній період розвитку дерматоJ
венерології характеризується стрімким розвитком нових технологій діагJ
ностики та лікування шкірних та венеричних захворювань. В умовах моJ
дернізації вищої освіти України та впровадження нової концепції розвитку
вищої школи, орієнтованої на світові зразки підготовки кваліфікованого
спеціаліста, одним з найважливіших стратегічних завдань є забезпечення
якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Світовий
досвід підготовки фахівців у вищий школі доводить, що найголовнішою наJ
вичкою, яку необхідно здобути під час навчання, є вміння під професійним
кутом зору сприймати будьJяку наочну, вербальну інформацію, самостійно
осмислювати, приймати рішення, оцінюючи його можливі наслідки, визнаJ
чати оптимальні шляхи реалізації цього рішення. Досягнення таких вмінь
можливе за умови вдосконалення педагогічних методик та впровадження
нових технологій навчання. Підготовка висококваліфікованих фахівців за
умов використання прогресивних форм і методів організації навчального
процесу, багато в чому залежить від компетентності викладача. Викладач
повинен бути висококваліфікованим, поєднувати у собі професійні навичJ
ки лікаря, мати спеціальну підготовку не тільки з дерматовенерології, а й
з педагогіки, володіти сучасними методами викладання, поєднувати пеJ
дагогічну діяльність з науковоJдослідною роботою, що підвищує якість проJ
фесійної майстерності при викладанні дисципліни. За умов стрімкого зроJ
стання обсягу інформації і швидкого розвитку технічних засобів навчання
перед викладачами постає завдання чіткого й доступного повідомлення
інтернам максимальної кількості інформації, стимулювання та організації
навчальної діяльності, швидкого та об`єктивного контролю результатів цієї
діяльності. Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інфорJ
маційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчальJ
ноJвиховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку моJ
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лодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [2].
Використання інформаційних технологій у системі освіти сприяло ствоJ
ренню «комп`ютерної методології навчання», яка орієнтована на застосуJ
вання у навчальному процесі таких методів, як комп'ютерне моделювання
навчальноJпізнавальної діяльності, метод інформування, програмування
навчальної діяльності, асоціативний метод, метод тестування, ігровий
метод активного навчання, метод проектів, метод «непоставлених задач»,
метод ситуаційного моделювання. Сьогодні у розвитку процесу інформаJ
тизації освіти виявляються такі тенденції: формування системи безперервJ
ної освіти як університетської форми діяльності, що спрямована на постійJ
ний розвиток особистості протягом усього життя; створення єдиного інфорJ
маційного освітнього простору; активне впровадження нових засобів та
методів навчання, що орієнтовані на використання інформаційних техноJ
логій; синтез засобів та методів традиційного й комп'ютерного навчання;
створення системи випереджаючої освіти [3]. Різкий стрибок у розвитку
комп'ютерної техніки та програмного забезпечення сприяє впровадженJ
ню в навчальний процес такої технології як ІнтернетJтехнологія. ІнтернетJ
технології – це новітні інформаційні технології, що ґрунтуються на викориJ
станні комп'ютерної мережі Інтернет та програмних комплексів. ІнтернетJ
технологія заснована на використанні глобальних та локальних комп'юJ
терних мереж для забезпечення доступу тим, хто навчається, до інфорJ
маційних освітніх ресурсів та для формування сукупності методичних,
організаційних, технічних та програмних засобів реалізації та управління
навчальним процесом незалежно від місця знаходження його суб'єктів.
Важливим етапом у реалізації ІнтернетJтехнології є наявність автоматиJ
зованого електронного сервера, який забезпечує можливість постійного
віддаленого доступу до навчальноJметодичних матеріалів, отримання поJ
точної інформації щодо процесу навчання, on line спілкування з викладаJ
чамиJконсультантами тощо. Пошук інформації в мережі Інтернет складає
декілька секунд, а доступ – практично миттєвий. Використання інформаJ
ційних технологій у навчальному процесі надає можливості для інтенсиJ
фікації навчального процесу, обробки великих обсягів інформації, активіJ
зації процесу засвоєння навчального матеріалу, здійснення контролю та
коригування навчального процесу. Можливість зв'язку з Інтернетом забезJ
печує вільний доступ як інтернів, так і викладачів до вітчизняних і зарубіжJ
них інформаційних ресурсів, баз даних різних навчальних дисциплін, а таJ
кож до інтерактивних енциклопедій та довідників. Наявність якісної webJ
сторінки кафедри дозволяє розміщувати інформаційні та додаткові проJ
фесійні матеріали, необхідні для лікарівJінтернів. Окрім того, мультимедійні
та інтерактивні засоби навчання дозволяють використовувати у навчальJ
ному процесі сучасні комп'ютерні технології (електронні підручники, навJ
чальні диски, атласи, презентації, фільми).

Висновки. Безперервний процес удосконалення знань та вмінь лікаJ
ряJінтерна в умовах стрімкого прогресу новітніх медичних технологій роJ
бить край важливими заходи щодо покращення якості освіти. У сучасному
світі важливим компонентом підготовки лікарівJінтернів є комп'ютерні техJ
нології. Використання традиційних і сучасних методів активізації діяльJ
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ності молодих фахівців – важливий принцип навчання на післядипломному
етапі. Маємо надію, що такий вид роботи дозволить забезпечити належJ
ний рівень професійної підготовки мобільного, творчого, конкурентоспроJ
можного лікаря високої кваліфікації. Важливим є наступність між традиJ
ційною освітою і новими освітніми технологіями. Необхідно зберігати те
краще, що було закладено вітчизняною медициною і медичною освітою.
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ЕЛЕКТРОННА  ХРЕСТОМАТІЯ З  ІСТОРІЇ  УКРАЇНИ
ЯК ПОТУЖНИЙ  ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ОСВІТНІЙ  РЕСУРС

Демочко Г.Л.

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть освітнє середовище зазнає неJ
відворотного впливу інформаційних технологій. Мобілізаційні можливості
освітнього простору дають можливість використовувати інформаційні техJ
нології у процесі навчання. Зокрема, останнім часом усе більше запроJ
ваджуються найпростіші інформаційні технології, такі як програмні засоJ
би навчального призначення. Серед таких засобів можна назвати навчальні
програми, електронні підручники, довідники та бази даних, електронні геJ
нератори завдань (або електронні тренажери), лабораторні комплекси.
Для навчання студентів на кафедрі суспільних наук викликає інтерес таJ
кий різновид електронного підручника, як електронна хрестоматія.

Досліджуючи можливості електронних хрестоматій, можна ознайомиJ
тися з роботами Н. Коптілової [1], Ю. Господарика [2], П. Полянського [3].

Отже, за одним з визначень, електронні хрестоматії – це електронні
навчальні видання літературноJхудожніх, історичних та інших друкованих,
музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів.
Чим же вони можуть допомогти у вивченні курсу «Історія України»?

Одразу зауважу, що сучасне студентство не дуже переймається друкоJ
ваними варіантами книжок, а одразу завантажує електронні версії. Ця тенJ
денція простежується останні роки при вивченні усіх курсів, що викладаJ
ються на кафедрі. Зокрема, за статистичними даними Репозитарію ХНМУ
електронні версії друкованих підручників (Політологія, Кравченко В.І. –
1Jе місце, Історія української культури, Глєбова Л.І. – 5Jе місце) входять
у десятку найчастіше завантажених файлів з ресурсу [4]. Тож опиратися
надалі таким тенденціям не можна, а слід ураховувати думку студентства
й готувати електронні видання, наприклад, електронну хрестоматію.
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Основа електронної хрестоматії з курсу «Історія України» – допоміжний
матеріал для підготовки до семінарських занять. З огляду на те, що
більшість вітчизняних студентів отримують стару літературу [5], яка не
відображає сучасні погляди на розвиток історичного процесу, то викорисJ
тання такого ресурсу в підготовці до занять стає все більш актуальним.

Яким же має бути матеріал, розміщений у хрестоматії? Треба зауважиJ
ти, що хрестоматія не повинна стати другою копією підручника, у якому
подається основний матеріал. Сутність хрестоматії в тому, що вона поJ
винна розширити бачення студента, надати йому цікавий матеріал, який
буде лише підтверджувати канонічні постулати, а ніяк їх не повторювати.
При цьому хрестоматійний матеріал має бути різноплановим, адже суттєJ
ва вада всіх друкованих підручників – обмеженість у обсязі. Не можливо
в одному підручнику надати і карти, і документи, й ілюстрації, тому переJ
важна більшість авторів йде найпростішим шляхом – розміщують основні
допоміжні матеріали, а деякі автори й зовсім видають підручники з історії
без карт та ілюстрацій. Для того, щоб надати такий матеріал, хрестоматія
може бути побудована за таким принципом: 1. Блок з документами, 2. Блок
з картами, 3. Блок з ілюстраціями, 4. Блок з додаткової інформацією.
У перспективі до хрестоматії можна внести аудіоJ та відео компонент.

Така будова електронної хрестоматії дозволяє досягти цілого ряду завJ
дань, поставлених для посібників такого роду:

– проводити комплексний пошук історичної інформації в джерелах
різного типу;

 – здійснювати внутрішню й зовнішню критику джерела (характеризувати:
авторство джерела, час, обставини, мету його створення, співвідношення
в ньому первинної та вторинної інформації, ступінь достовірності);

– класифікувати історичні джерела за типом інформації;
– використовувати в пошуку й систематизації історичної інформації

методи електронної обробки, відображення інформацією різних знакових
систем (текст, карта, таблиця, схема, аудіовізуальний ряд) і перенесення
інформації з однієї знакової системи до іншої;

– розрізняти в історичній інформації факти й роздуми, історичні описи
й історичні пояснення, судження й інтерпретації;

– проектувати власну траєкторію рішення історикоJпізнавальних завJ
дань, включаючи формулювання проблеми освіти й цілей своєї роботи,
визначення відповідних історичному предмету засобів і методів виконання
завдання, прогнозування очікуваного результату зіставлення його зі своїJ
ми історичними знаннями.

Для того, щоб правильно підготувати електронну хрестоматію, необJ
хідно проаналізувати програму з історії України, підручники з курсу, які є
у студентів, сучасні електронні ресурси історичного спрямування. ПідгоJ
товлена хрестоматія має в основному подавати ті документи, яких немає
в підручнику, а також ті, на яких хоче зробити акцент викладач при вивченні
тієї чи іншої теми. Таким чином робота з хрестоматією матиме значні пеJ
реваги, такі як: 1) безкоштовність отримання матеріалу студентами, адже
не треба купувати дорогі книжки; 2) можливість мати інформацію при собі
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постійно, на семінарських заняттях (як ми бачимо, молодь постійно має
при собі різного роду гаджети); 3) інтеграція з іншими дисциплінами;
4) безкоштовне видання електронної хрестоматії (особливо в умовах екоJ
номічної кризи) тощо.

Розробка електронних хрестоматій має й суттєві складнощі. ПоJперJ
ше, в Україні досі немає єдиного стандарту щодо такого виду видання.
Тобто всі авторські колективи бачать електронну хрестоматію по різному.
З одного боку це приводить до здорової конкуренції, активного обміну досJ
відом, постійного удосконалення, проте для студентів відсутність єдиного
зразка може становити певні складнощі в опануванні матеріалу. ПоJдруге,
якісна хрестоматія потребує не тільки роботи історика, а й комп'ютерного
дизайнера, який приведе хрестоматію в «читабельний» вигляд. ПоJтретє,
автори повинні розуміти, що комп'ютерні технології йдуть уперед і через
деякий термін формат хрестоматії може застаріти, тому видавати цю проJ
дукцію треба з урахуванням останніх вимог до файлів подібного типу. ПоJ
четверте, у створенні електронних хрестоматій постає питання авторсьJ
ких прав, яке сьогодні в Україні, на жаль, до кінця не врегульоване.

Отже, у сьогоднішніх реаліях електронна хрестоматія допоможе органJ
ізувати навчальний процес, поглибити вивчення історичного матеріалу,
широко застосовувати активні форми й фізичні методи навчання (метод
проектів, пошукові і творчі методи, групові форми навчання).
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИКИ В ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ ПІДХОДІ
ДО НАВЧАЛЬНО%ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Дерев'янченко Н.В.

Соціальні та економічні зміни в Україні, прагнення до створення єдиноJ
го європейського освітньоJвиховного простору зумовлює підвищення якості
підготовки майбутніх фахівців у галузі медицини. Тому впровадження інноJ
ваційних педагогічних та наукових технологій у навчальний процес є неJ
від'ємною частиною підготовки сучасних спеціалістів. Особистісно орієнJ
тований підхід до навчання студента формує гармонійну особистість майJ
бутнього лікаря, що здатен ефективно працювати в постійно змінюваних
умовах сучасності.

При особистісно орієнтованому навчанні створюються умови не лише
для набуття знань, умінь та навичок, але й для формування основних фаJ
хових компетенцій студента, що стимулює його творчий потенціал, активJ
ну професійну позицію, виховує конкурентоспроможну та морально стійку
особистість, самостійність у прийнятті рішень, що є необхідними харакJ
теристиками сучасного лікаря. Такий підхід актуалізує організацію навчальJ
ного процесу таким чином, що центром виховання стає студент із його
індивідуальністю, самобутністю. Розробкою концепції особистісно орієнJ
тованого навчання займаються І. Бех, О. Пєхота, О. Пометун, І. ДичківсьJ
ка, І. Якиманська та ін. Зокрема, О. Пєхота зазначає, що особистісно орієнJ
тована освіта «передбачає співробітництво, саморозвиток суб'єктів наJ
вчального процесу, виявлення їх особистісних функцій» [3:281].

Фундаментальне значення в галузі медицини має грекоJлатинська терJ
міносистема. Вивчення латинської мови студентамиJмедиками і, відповідJ
но, оволодіння професійною медичною термінологією допомагає майJ
бутнім лікарям конкретно формулювати свої думки в спілкуванні зі своїми
колегами, краще розуміти спеціальну літературу, видану різними євроJ
пейськими мовами.

Для реалізації особистісного підходу слід використовувати інноваційні
методики, зокрема інтерактивні форми навчання на заняттях з латинської
мови. Інтерактивне навчання передбачає взаємодію студентів та викладаJ
ча з метою спільного вирішення питань, які виникають у навчальному проJ
цесі. Робота в малих групах та «мозковий штурм» виявляються ефективJ
ними методами в процесі вивчення латинської мови та дозволяють більш
тісно співпрацювати викладачеві зі студентом, а також студенту з іншим
студентом.

Робота в групах – одна з найбільш популярних стратегій інтерактивноJ
го навчання, яка залучає до роботи всіх учасників навчального процесу та
розвиває навички співробітництва та поваги до думки своїх колег. ВиклаJ
дач повинен об'єднати студентів у малі групи по 4–6 чоловік, враховуючи
те, що це повинні бути люди з різними інтересами, рівнем знань, різної
статі. Слід акцентувати увагу на тому, що кожен має слухати своїх колег,
активно працювати, допомагати, якщо хтось про це просить. Кожна група
має отримати однакове завдання. Наприклад, при вивченні теми «Основні
моделі анатомічних термінів» можна дати студентам слова, які є складоJ
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вою частиною двоJ, трьохJ і чотирислівних термінів. Учні повинні розставиJ
ти слова в правильному порядку, що відповідає правилам моделювання
анатомічних термінів. Або, приміром, при вивченні особливостей клінічної
термінології, запропонувати студентам розставити терміни у відповідності
«перекладений термін – утворений термін» (напр., tumor musculi – myoma;
tumor renis – nephroma). Усередині груп викладач розподіляє певні ролі.
Повинен бути обраний керівник групи. Краще, якщо його оберуть самі члеJ
ни групи. Такий метод має свої переваги над традиційними формами заJ
няття в тому, що всі студенти беруть активну участь у навчальному проJ
цесі, намагаючись вирішити поставлене завдання; вони зацікавлені в доJ
сягненні спільної мети, що об'єднує колектив.

Ще одним ефективним і одним із найбільш активних дискусійних інтеJ
рактивних методів навчання є «мозковий штурм». Основна його мета –
навчити студентів продукувати ідеї, не соромлячись висловлювати свої
думки. Спершу викладач повинен сформулювати проблему, яку потрібно
розв'язати. Потім студенти висувають свої пропозиції, які слід зафіксуваJ
ти без будьJякої критики. Усі учасники мають право висловити свою думку.
Після цього викладач разом із групою обговорюють і відбирають кращі ідеї.
Такий метод можна використовувати при вивченні теми «Тривіальні назви
лікарських засобів». Слід запропонувати студентам активно висувати ідеї
щодо значення в українській мови назв груп лікарських засобів за їхньою
фармакологічною дією: анестетики, анальгетики, спазмолітики та ін. УчасJ
ники дискусії повинні вказати на значення вже відомих їм частотних відрізків,
які є у складі латинських прикметників.

Отже, інтерактивні методи навчання, які є основою особистісного підхоJ
ду до студента, є продуктивними при вивченні латинської мови майбутніJ
ми медиками. Такий підхід дозволяє студентам подолати бар'єр у спілкуJ
ванні зі своїми колегами, вчить формулювати власні думки та висловлюваJ
ти їх, виховує толерантність, що є невід'ємною складовою особистості
сучасного лікаря. Перспективним вважаємо дослідження інших інтеракJ
тивних методів навчання, які широко використовуються в сучасному наJ
вчальному процесі.
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ПСИХОЛОГО%ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Дмитриенко Н.Ф., Запорожец И.В., Красникова С.А.

Инновация (нововведение) – это процесс внедрения новых преобразоJ
ваний в различные сферы деятельности. Если еще сравнительно недавно
термины «инновация», «инновационный процесс» в педагогической литеJ
ратуре употреблялись редко (предпочтение отдавалось традиционному
обучению), то сегодня ситуация иная. И хотя трактовка содержания этих
терминов в разных работах имеет существенные отличия, они уже исJ
пользуются весьма широко.

Что же мы понимаем под термином «педагогическая инновация»?
Педагогическая инновация – это теоретически обоснованное, целеJ

направленное и практикоJориентированное новшество, которое осущеJ
ствляется на трех уровнях: макроуровне, мезоуровне и микроуровне.

На макроуровне инновации затрагивают изменения во всей системе
образования и приводят к изменению ее парадигмы. На мезоуровне инноJ
вации направлены на изменения в образовательной среде региона, в конJ
кретных учебных заведениях. На мезоуровне речь в основном идет о соJ
здании новых учебных заведений на базе новых концептуальных подхоJ
дов. Сегодня можно выделить четыре типа учебных заведений: элитарJ
ные, конъюнктурные, экспериментальные и традиционные. На микроуровJ
не инновации направлены на создание нового содержания как отдельного
курса, так и блока курсов (например, экологических или гуманитарных);
либо на отработку новых способов структурирования образовательного
процесса; либо на разработку новых технологий, новых форм и методов
обучения.

На любом из уровней образовательная инновация развивается в пять
этапов.

Первый этап – инициация нововведения и принятие решения о необJ
ходимости внедрения новаций определенного типа. Инициация может
быть вызвана к жизни внутренним побуждением лидера организации, но
скорее всего причиной служит внешнее или внутреннее давление: приказ
министерства, заказ отрасли на нового специалиста, изменения и проJ
цессы внутри самой организации. В норме стратегия инноваций и аналиJ
тическая работа по ее внедрению должна проводиться руководителем
в ранге ректора, проректора и декана (директора, завуча). На практике же
часто инициатива нововведения идет не сверху, а снизу – от педагоговJ
новаторов.

Второй этап – теоретический, т.е. обоснование и проработка инноваJ
ций на основе психологоJпедагогического анализа, прогнозирование того,
как будет развиваться инновационный процесс и каковы его негативные
и позитивные последствия (экономические, юридические и под.). Этот
этап является самым сложным, так как требует от преподавателя:

 владение психологоJпедагогической теорией;
 умение выстроить в единую концепцию свои идеи;
 обоснование необходимости или неизбежности инновации;
 выделение факторов, способствующих внедрению новшества.
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Этот этап предполагает также информационное обеспечение планиJ
руемого нововведения. Тщательная работа на втором этапе влечет за соJ
бой успех на этапе внедрения инноваций в педагогический процесс.

Третий этап – организационноJпрактический – это создание новых
структур, способствующих освоению новшества: лабораторий, экспериJ
ментальных групп и т. д. Эти структуры должны быть мобильны, самостояJ
тельны и независимы. На этом этапе важно найти сторонников инноваJ
ционной идеи, особенно из числа влиятельных и авторитетных в органиJ
зации лиц. Кроме того, надо предвосхитить отношение к новации многих
других сотрудников из числа тех, кого прямо затронут эти новшества. Этот
этап инновационного процесса заканчивается убеждением большинства
членов организации в необходимости нововведений и создании благоJ
приятного эмоциональноJмотивационного фона.

Четвертый этап – аналитический, обобщающий и анализирующий полуJ
ченную модель. На этом этапе надо осознать, на каком уровне осущестJ
вляется инновационный процесс; соотнести состояние образовательноJ
го учреждения в целом (или состояние преподавания конкретного предJ
мета) с тем прогностическим состоянием, которого предполагалось досJ
тичь в результате нововведения. Если соответствие не состоялось, надо
найти ответ на вопрос почему.

Пятый этап – внедрение, оно может быть пробным, а затем и полным.
Успех на этом этапе зависит от трех факторов:

 от материальноJтехнической базы того учебного заведения, где осуJ
ществляется новшество;

 от квалификации преподавателей и руководителей, от их отношения
к инновациям вообще, от их творческой активности;

 от моральноJпсихологического климата в организации (степени конJ
фликтности, степени сплоченности сотрудников, текучести кадров, обJ
щественной оценки их труда и др.). Так, известно, что внедрению новоJ
введений в высшей школе в значительной степени препятствует высокая конфJ
ликтность по линиям «преподаватель–студент» и «преподаватель–преJ
подаватель».

Наиболее успешно нововведения внедряются в относительно небольJ
ших коллективах (от 500 до 1000 человек), где легче проводить психологиJ
ческую подготовку персонала к нововведениям и где быстрее можно проJ
будить в людях энтузиазм и веру в успех. Отметим, что при внедрении
необходимо планировать риск: каждое второе организационное нововвеJ
дение заканчивается неудачей (т.е. риск составляет 50%).

На каждом этапе инновационного процесса имеются социальноJпсиJ
хологические факторы, которые либо тормозят, либо стимулируют, либо
какJто видоизменяют этот процесс.

Первая группа факторов – это объективные факторы среды. К ним
относятся:

 Инновационная политика организации, которая может быть как инJ
тенсивной, так и экстенсивной.

 Экономическое состояние учреждения. Хотя для сферы нематериJ
ального производства ключевыми являются не экономические, а идеолоJ
гические и мотивационные установки персонала.
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 Особенности конкретного производства (профессиональные традиJ
ции, содержание трудовой деятельности, квалификационная структура
коллектива, характер решаемых задач).

Вторая группа – это субъективные факторы. Сюда входят:
 Пол и возраст. Известно, что женщины более конформны, чем мужчины.
 Личностные качества. К качествам, способствующим внедрению инJ

новаций, относят склонность к риску, заинтересованность в служебном
росте, высокий профессионализм, установку на нововведения. Именно
эти качества психологи включают в понятие «новаторская личность».

 Квалификация и образование. Для руководителя прогрессивного типа
важны знания в области управления, бизнеса, а также владение иностJ
ранными языками.

Перечисленные характеристики касаются инициаторов и реализатоJ
ров инновационного процесса. Что же касается характеристик исполниJ
телей, то для успешного проведения инновационной политики важны:

 образовательный уровень работников и наличие специальной систеJ
мы подготовки и переподготовки кадров;

 информационные контакты и осведомленность людей, т.е. получеJ
ние ими адекватной информации о нововведении;

 мотивация к нововведению, установка персонала на нововведения,
которая во многом зависит от организаторов новшеств.

Главной преградой для внедрения образовательных инноваций в вуJ
зовскую практику служит качественное состояние преподавательского
корпуса, уровень профессионализма. Например, новые технологии обуJ
чения требуют от вузовского преподавателя (помимо профессиональной
компетентности в своей предметной области) педагогического мастерJ
ства, а именно:

 умения диагностировать цели обучения воспитания;
 более глубокого, системного знания учебного предмета и его научJ

ных основ;
 умения переструктурировать учебный материал с индуктивного изJ

ложения в логику индуктивноJдедуктивного проблемного изложения цеJ
лой темы, а не одного урока;

 умения моделировать в учебном процессе (в его целях, содержании,
формах, методах и средствах обучения) профессиональную деятельность
будущего специалиста;

 умения организовать самостоятельную работу студентов для подгоJ
товки к семинару, деловой игре, мозговому штурму и т.п.;

 умения свободно владеть активными методами обучения;
 умения обеспечить благоприятный психологический климат, сотрудJ

ничество преподавателя и студента.
Важным показателем качества образования является обращение к дуJ

ховности, общечеловеческим ценностям, богатству мировой культуры.
Гуманизация образования (в том числе высшего и профессионального)
стала общественно необходимой в современных условиях.

Инновационные процессы должны осуществляться сегодня во всех
образовательных структурах. Новые типы образовательных учреждений,
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систем управления, новые технологии и методики – это проявления
огромного потенциала инновационных процессов. Грамотное и продуманJ
ное их осуществление способствует углублению в нём позитивных измеJ
нений.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕГО ВРАЧА

Дмитриева А.А., Польшина И.А., Резепова К.Р.

Вся медицинская работа и, в частности, профессия врача имеет опреJ
деленные этические требования. Ни в одной профессии нет таких исклюJ
чительных взаимоотношений, какие складываются между врачом и пациJ
ентом. «Проблема психологической совместимости врача и пациента,
несомненно, играют важную, если не ведущую роль» (А.Ф. Билибин). ИменJ
но врачу приходится глубоко вникать в человеческую жизнь, в ее биологиJ
ческие и социальные стороны. «Если после разговора с врачом больному
не стало легче, то это не врач» (В.М. Бехтерев).

В процессе обучения студентаJмедика преподаватель должен исхоJ
дить из важнейшей медицинской задачи, то есть целостного восприятия
и понимания врачом личности пациента. А это возможно только при услоJ
вии целостного и всестороннего формирования самой личности врача.
«Профессия врача – подвиг. Она требует самоотвержения, чистоты души
и величия помыслов. Не всякий способен на это» (А.П. Чехов).

Сложным предметом врачебного исследования является человек,
в котором находят отражение некоторые закономерности, как в физике,
химии, биологии, социологии, логике, психологии, педагогике, этике
и эстетике. «Ни одна другая наука не построена так, как медицина, и не
связана так тесно со всеми областями жизни» (Гуго Глязер).

В век прогрессирующей технизации и кибернетизации увеличивается
количество приборов, используемых для обследования пациентов. В свяJ
зи с этим возникает реальная опасность для врачей переложить исследоJ
вания пациента только на записывающие приборы и, таким образом, не
познать внутреннюю сторону болезни. Однако пациент для врача даже
при научноJтехнической революции должен, прежде всего, представлять
неиссякаемый интерес во всем своем несовершенстве. Даже самая умJ
ная машина или аппаратура не сможет выявить признак, оттенок, котоJ
рый может внезапно появиться в течении болезни.
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Следовательно, задача профессорскоJпреподавательского состава
медицинского университета научить будущего врача верно чувствовать,
что не менее важно, чем дать ему образование. Этическая задача врача
состоит в том, чтобы сохранить тонкую, иногда неуловимую психологиJ
ческую связь с пациентом. В таком случае у студентаJмедика не будет
развиваться шаблонный подход к пациенту. Он будет обращать внимание
не только на определенную патологию, но и на внутренний мир пациента.
«Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благородJ
ный, путь подражания – это путь самый легкий и путь опыта – это путь
самый горький» (Конфуций).

Чтобы стать хорошим специалистом не достаточно теоретических знаJ
ний, а необходимо еще овладеть практическими навыками, инициативноJ
стью, деловитостью, высокой личной ответственностью, единством слоJ
ва и дела. «Отсутствие опыта позволяет молодости совершать то, что
старость считает невозможным» (Жан Дюш).

В век высокой информативности и быстрого старения знаний процесс
образования должен быть непрерывным в течение всей практической деяJ
тельности. Как справедливо заметил М.Я. Мудров «во врачебном искусJ
стве нет врачей, окончивших свою науку».

НАУКОВО%ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Й ІНФОРМАЦІЙНО%ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Дуденко В.Г., Вдовіченко В.Ю., Шуба Д.Г.

Актуальність теми. На цей час у суспільстві має величезну роль розJ
виток  інформаційноJінноваційних технологій. Вони мають визначальний
вплив на світогляд людини, її стиль життя, спосіб мислення, поведінку,
принципи прийняття важливих рішень. Змінюється не лише «картина світу»,
а й система цінностей молоді, яка більшу частину свого вільного часу проJ
водить у віртуальному просторі. Відбувається масована комп'ютеризація
освіти, що змушує сучасного викладача ставити ряд питань: як в період
кризового переходу свідомості і мислення «старого» покоління на «нові
рейки», вибудовувати методологію і підвищувати ефективність навчальноJ
го процесу студентів. Дійсно, вирішення методичних і методологічних пробJ
лем викладання теоретичних дисциплін в нових умовах є одним з актуальJ
них завдань вищої школи.

Аналіз літературних джерел. Щоб підійти до вирішення цього завJ
дання, необхідно проаналізувати прояви сучасного інформаційного сусJ
пільства, коли багато проблем і конфліктів (аж до геополітичних), вирішуJ
ються за допомогою доступу до світових інформаційних ресурсів, що згоJ
дом дає свободу при веденні так званих «інформаційних» війн. Поняття
«інформаційне суспільство», в гуманітарних науках, передбачає динамізм
соціальних процесів, інноваційну природу виробництва, його віртуалізаJ
цію, орієнтацію на інформацію та оцінку ефективності особистості, яка
володіє або яка не володіє інформаційноJінноваційними технологіями [4].
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У суспільстві інформація стає найбільшою цінністю, швидкість її пошиJ
рення не має меж. Це стосується і тиражування інтелектуального продукJ
ту через мережу Інтернет. ІнформаційноJінноваційні технології в наукових
дослідженнях використовуються студентамиJгуманітаріями не менше, аніж
представниками інших спеціальностей. Повсюдна глобалізація інформаJ
ційного простору передбачає єдину систему обміну інформацією в різних
галузях діяльності і життя людини [3].

Формується нова освітня модель, у якій на перший план для сучасного
студента вийшли навички швидкого добування інформації, а не знання про
щоJнебудь. Комп'ютер повністю захопив і схематизувати процес його навJ
чання [2]. Ми вбачаємо не тільки плюси, а й мінуси інформаційних техноJ
логій при організації науковоJдослідної роботи студентів.

З одного боку, постійно збільшується кількість джерел, які можуть бути
використані в науковоJдослідній роботі, що може тільки радувати, але поJ
ступово все чіткіше проявляються проблеми і вади процесу підбору і викоJ
ристання інформації. Щоб студент міг грамотно розробляти науковоJ
дослідні проекти, готуватися до самостійної наукової роботи, він повинен
розуміти, як збирати інформацію, знати, де її знаходити, і вміти перерозJ
поділяти її відповідно до заданого формату.

З іншого боку нове покоління дивує викладачів відсутністю навичок роJ
боти з навчальною літературою, проявляючи некритичність сприйняття
матеріалу, оскільки існування електронних бібліотек не гарантує зверненJ
ня до першоджерела, а найчастіше, через економію часу, Інтернет вистуJ
пає єдиним джерелом інформації [1] . У суспільстві, де відбулася «революJ
ція в організації та обробці інформації та знання, в якій центральну роль
грає комп'ютер» [5], втрачається самостійність і критичність мислення
студента, виробляється схематизація його дій за відсутність стимулів
мотивації до творчого пошуку.

З процесом розвитку інформаційноJінноваційних технологій, на думку
багатьох дослідників, змінюється і парадигма розвитку науки, коли шлях
аналізу поглинається шляхом синтезу, але «залишається його основою і
передумовою» [6].

Мета та задачі дослідження. У науковоJдослідній роботі головним має
стати особистісне бачення предмету обговорення, вміння сформулювати
на базі детального аналізу свій підхід до вирішення тієї чи іншої наукової
проблеми. А значить перед викладачами стоїть подвійне завдання: не тільки
повернути інтерес аудиторії до знань і знайти більш привабливий формат
їх подачі, але й спонукати студентів до аналізу, а саме: виявляти властиJ
вості, відносини, наявність протиріч, узагальнювати сказане, співвідносиJ
ти його з іншими проблемами, давати оцінку. Для того, щоб сформувати
особистісний підхід до заявленої теми дослідницького проекту, необхідJ
ний зворотний зв'язок і емоційна реакція з боку наукових співтовариств,
що створює умови для зацікавленої, комфортної роботи студента.

Обговорення результатів. У створенні свого наукового співтовариJ
ства, як не дивно, може успішно допомогти нетворкінг. Самостійна робота
студента в цьому напрямку дає можливість організувати умови для визнаJ
чення і перевірки рамкових характеристик свого дослідження, виявлення
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потенційних способів його представлення та обґрунтування, а також доJ
помагає розвинути комунікативні навички. Для входження в наукове співJ
товариство молодому досліднику спочатку необхідно написати науковий
текст, щоб привернути увагу тих людей, чиїх рекомендаціях він потребує.
Науковий текст як привід для встановлення і підтримки особистих конJ
тактів в професійному середовищі припускає збір інформації з конкретноJ
го питання, що дозволить проводити власні розвідки та аналіз теми. СтуJ
дентуJгуманітарію дуже важливо формувати конструктивний підхід до криJ
тики, вчитися формулювати критичні зауваження в категоріях особистої
думки і сприйняття. У перспективі – стати виразником проблеми, що засJ
луговує на увагу, і буде обговорюватися науковим співтовариством в інтерJ
нетJпросторі.

Створення наукової мережі дозволяє в рамках власної дисципліни проJ
явити творчий потенціал, ініціативу, виробити толерантність до протилежJ
ної точки зору, перевірити свої здібності в налагодженні діалогу, виявити
перспективи свого проекту і сформувати клуб однодумців. Усе це дає неJ
обхідні інтелектуальні навички в інституціалізованих формах наукового
обговорення.

Важливе значення при організації науковоJдослідної роботи студента
відіграє роль педагога у процесі підготовки домашнього завдання. Кожне
семінарське і практичне заняття може спрямовувати студента на аналіз
наукової періодики з використанням нових технологій та інновацій. При
цьому викладач своїм прикладом допомагає групі студентів наслідувати
принцип наукового етосу і демонструє готовність ділиться знанням з іншиJ
ми. Якщо ми говоримо про методологію подачі лекційного матеріалу за
допомогою інформаційноJінноваційних технологій і маємо на увазі підJ
кріплення його візуальним рядом (картинками), то це безперечно позиJ
тивно сприймається аудиторією, оскільки візуальна комунікація дає можJ
ливість краще засвоювати і запам'ятовувати інформацію. Але використоJ
вувати текст лекційного матеріалу на екрані в електронному форматі
у вигляді слайдів не вважаємо за доцільне, оскільки студент не стільки
зосереджений на логіці викладу дисципліни та розкриття її суті, скільки
всю його увагу спрямовано на списування. Дуже модні останнім часом так
звані «презентації» показують непродуктивність такої методики. Подібний
досвід у практиці самостійної роботи студентів перетворюється на моноJ
тонне зачитування готових матеріалів з екрану монітора, не ставлячи за
мету збір та аналіз отриманої інформації, часто покладаючись на електJ
ронний ресурс як головний критерій істинності. Як наслідок, сьогодні ми
можемо спостерігати падіння наукової культури і абсолютно аморфну поJ
зицію учасників студентських олімпіад та конференцій.

Але не все так критично, на перший погляд, і потрібно розбиратися:
коли і як сучасні інформаційні технології здатні підсилити навчальний проJ
цес, а з ним і науковоJдослідну роботу студентів. Іноді краще задуматися:
чи завжди варто слідувати інноваційноJтехнологічної моді, чи у всім можна
користуватися в процесі навчання, не зашкоджуючи формуванню молодоJ
го вченого.

Висновки і перспективи. Підводячи підсумок вищевикладеного, неJ
обхідно констатувати виникнення і розвиток нової освітньої парадигми, що
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вимагає від викладача гнучкості мислення і творчого пошуку з урахуванJ
ням стандартів постіндустріального інформаційного співтовариства.

Тільки послідовний і виважений підхід до сучасних інформаційноJінноJ
ваційних стандартів освіти дозволить не втратити універсальний горизонт
у науковоJдослідній роботі студентів гуманітарних спеціальностей вищої
школи.
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СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ
ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАКОЛОГІЯ» ЯК ОСНОВА

УСПІШНОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ

Єрмоленко Т.І., Кривошапка О.В., Гринь В.В.

Уявлення про знання в сучасних умовах розвивається надзвичайно інтенJ
сивно. При цьому досі немає загальновизнаного формального визначенJ
ня поняття «знання». У традиційній дидактиці, знання трактуються як осJ
новні факти науки й теоретичні узагальнення (поняття, правила, закони,
висновки), що з них випливають, а володіння ними – це збереження їх
у пам'яті, розуміння та вміння їх відтворювати й використовувати. Існують
чотири специфічні ознаки, що характеризують знання: структурованість,
інтерпретованість, зв'язність, активність [1, 2].

Структурованість означає, що знання мають структуру, тобто між елеJ
ментами знань існують певні зв'язки, які характеризують ступінь осмисJ
лення та виявлення основних закономірностей і принципів, які діють
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у певній предметній галузі. Інтерпретованість зумовлюється змістом, таJ
кож тим, що елементи знань пов'язані зі способами їх використання.
Зв'язність зумовлюється наявністю ситуативних відносин між елементаJ
ми знань. Ці елементи можуть бути пов'язані між собою в окремі блоки,
наприклад, тематично або функціонально. Активність знань означає їх
здатність породжувати нові знання і зумовлюється мотивацією людини бути
пізнавально активною [3].

Фармакологія посідає ключове місце серед фундаментальних теореJ
тичних дисциплін медичного університету. Об'єктом її вивчення є лікарські
засоби, які через певні біохімічні механізми впливають на функції органів
і систем. Розуміння цих механізмів під час вивчення фармакології не можJ
ливе без набутих знань з медичної хімії, біохімії, мікробіології, фізіології,
анатомії. Фармакологія базується на цих дисциплінах, проте сама стає
важливим підґрунтям для засвоєння спеціальних знань та вмінь з клінічних
дисциплін. Аналіз показує, що опанування якимJнебудь навчальним предJ
метом означає послідовне освоєння комплексу вмінь: базових, методоJ
логічних, міжпредметних, предметних. Вони у свою чергу, спочатку є меJ
тою навчання, але після їх засвоєння стають засобами досягнення нової
мети, зокрема оволодіння уміннями наступного блоку. У цьому виявляєтьJ
ся динамічне структурування навчальної діяльності.

Слід зазначити, що успішне викладання та засвоєння знань з фармаJ
кології забезпечується структуруванням змісту предмету. Під структуроJ
ваністю розуміють виявлення основних закономірностей і принципів, що
діють в тій чи іншій предметній галузі. Елементи утворюють структуру лише
в тому разі, якщо вони не просто механічно об'єднані, а пов'язані між соJ
бою так, що взаємно впливають один на одного [4].

Структурування змісту під час викладання дисципліни «Фармакологія»
можливе як по вертикалі (ієрархічне), так і по горизонталі.

На верхніх рівнях структури, що передає ієрархічні відношення, знахоJ
дяться об'єкти, які мають найбільший ступінь узагальненості. СпускаюJ
чись на нижні рівні структури, цей ступінь знижується, але одночасно підвиJ
щується ступінь їх конкретності. На найнижчому рівні розміщенні конкJ
ретні об'єкти.

Розгляньмо для прикладу ієрархічне структурування змісту теми
«Лікарські засоби, які впливають на вегетативну нервову систему», але не
повністю, а лише частину (рисунок).

До засобів, які впливають на вегетативну нервову систему, відносять
ті, що впливають на холінергічні та адренергічні синапси. Це верхні рівні
структури, які несуть в собі узагальнені знання. Надалі ієрархічна структуJ
ра розпадається на об'єкти з певним ступенем конкретності. І на нижчому
рівні розташовані конкретні об'єкти – лікарські препарати.

Ієрархічні відносини між об'єктами структури мають двосторонній хаJ
рактер: «згори донизу» і «знизу догори». Відношення «знизу догори» – це
відношення типу «це є».  Наприклад, для лікування гіпертонічної хвороби
застосовують окспренолол, окспренолол – це є  β

1
J, β

2
Jадреноблокатор зі

внутрішньою симпатоміметичною активністю, βJадреноблокатор – це засіб,
який впливає на вегетативну нервову систему. Відношення «згори донизу» –
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це відношення типу «одним з ... є». Наприклад, одним із засобів, який
блокує адренорецептори, є адреноблокатор непрямої дії, одним із адреJ
ноблокаторів непрямої дії є резерпін.

Згідно з особливістю ієрархічної структури об'єкти нижніх рівнів зберіJ
гають або успадковують усі атрибути об'єкта верхніх рівнів.

Висновки. Оскільки входження України у світове співтовариство вимаJ
гає від вищої професійної освіти якісної підготовки фахівців, одним з найJ
важливіших аспектів вирішення відповідної проблеми в педагогічній теорії
та реальній освітній практиці є відбір змісту освіти та принципи його струкJ
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турування. Таким чином, викладачі вищої школи матимуть чітке уявлення
про можливості технологій структурування змісту навчальної дисципліни з
метою ефективного їх застосування.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Жданова Т.О.

Незважаючи на те, що знання іноземної мови є необхідністю для сучасJ
ного висококваліфікованого фахівця будьJякої спеціальності, а медиків тим
більше, мотивація вивчення даної дисципліни на перших курсах медичних
ВНЗ залишається для багатьох студентів не достатньою і не до кінця розJ
критою. Проблема мотивації – одна із ключових у психологоJпедагогічній
науці [1]. Мотив – це переважно усвідомлене внутрішнє спонукання осоJ
бистості до певної поведінки, спрямованої на задоволення нею тих чи інших
потреб [2]. Важливість наявності мотивації до навчання відображається не
тільки на успішності студента, а й на його здоров'ї. Так на думку дослідJ
ників [3], навчальна діяльність, у процесі якої не задовольняються основні
домінуючі потреби, негативно позначається на психічному стані студентів.
Підняти рівень мотивації, а точніше внутрішньої мотивації, є одним з клюJ
чових завдань педагога. Мотивація до навчання – досить непростий і неодJ
нозначний процес зміни ставлення особистості, як до окремого предмету
вивчення, так і до всього навчального процесу [4]. Викладач, який може
впливати і позитивно змінювати внутрішнє бажання студента вивчати іноJ
земну мову, на його інтерес до мови, безсумнівно, домагається, зрештою,
більш високих результатів від студентів, кращого знання і розуміння предJ
мету, а можливо, і більшої мотивації в цілому до навчання. Робота над
підвищенням мотивації студентів до освітньої діяльності – одне з ключових
завдань педагога.

Виходячи з такого визначення мотиву: інстинктивні імпульси, потреби,
біологічні потяги, переживання емоцій, інтереси, бажання, життєві цілі,
ідеали, [5], одним з основних компонентів у структурі мотивації є інтерес.
Студент захоче і буде вчитися сам тільки тоді, коли це заняття буде йому
цікавим. Необхідною умовою для заохочення інтересу до змісту навчальJ
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ної діяльності є можливість студента проявити в навчанні розум, самостійJ
ність та ініціативу.

Основним засобом заохочення інтересу до навчання є використання
таких запитань та завдань, розв'язання яких вимагає від студентів активJ
ної пошукової діяльності. Важливе місце серед подібного роду завдання
посідає самостійна робота студента (СРС). У роботі викладача іноземної
мови у вищій медичній школі такий вид діяльності допомагає розкрити
творчий і пізнавальний потенціал студента. Безумовно існують методи, які
заохочують студентів до виконання СРС, наприклад надання студенту
максимальної свободи вибору теми. Кожна людина бажає бути причетною
до якогось процесу, усвідомлювати, що її точку зору приймають до уваги –
все це підвищує мотивацію. Мотивація вивчення іноземної мови зростає
у тому випадку, коли студенти не отримують «готове знання», а змушені
працювати над виконанням своєї роботи [6].

Викладачам слід працювати над додатковими можливостями підвищенJ
ня інтересу студентів до іноземної мови, наприклад над використанням
спеціальних індивідуально підібраних методів виконання СРС, що базуJ
ються на психологічному типі студентів. Даний підхід обумовлений існуJ
ванням різних структур особистості і типів сприйняття інформації. Увага
до індивідуальних особливостей учнів є важливою складовою в успішній
організації навчального процесу. У процесі створення та презентації СРС
однаково важливо звертатися і до різних видів сприйняття інформації (зір,
слух, тактильні відчуття), і до емоцій (роздратування, зацікавленість, здиJ
вування та ін.). Використання різних каналів сприйняття збільшує ефекJ
тивність засвоєння і переробки знань, при цьому СРС дозволяє спиратися
не на пасивне запам'ятовування, а на активну діяльність студентів. При
виборі методичних принципів необхідно враховувати структуру особистості,
що дозволяє учням краще засвоювати навчальний матеріал, оволодівати
мовними моделями і граматичними формами. Не викликає сумнівів той
факт, що викладач повинен враховувати психологічні, фізіологічні, інтеJ
лектуальні особливості студента. Аналізуючи викладання іноземної мови
та розробки в цьому напрямку [7], здається доцільним виділити певні типи
особистості студентів. Це допоможе педагогу обрати найбільш ефективні
види СРС для кожного типу особистості з точки зору функціональних особJ
ливостей аналізаторів студентів.

За формою сприйняття інформації можна виділити такі групи учнів:
1. АудіальноJвербальну, 2. ВізуальноJвербальну, 3. МіжособистісноJкомуJ
нікативну, 4. Внутрішньоособистісну, 5. ДискретноJвербальну, 6. СенсиJ
тивноJдинамічну. Практичне використання даної класифікації відобраJ
жається в тому, що СРС для різних студентів буде мати різну форму. НаJ
приклад, для аудіальноJвербальних студентів – презентація, доповідь, есе,
читання віршів, віршування; для візуальноJвербальних – оповідання або
переказ за малюнками, фотографіями, створення зорових аналогів, озвуJ
чення іноземною мовою фільму або анімації; для міжособистісноJкомуніJ
кативних – аудиторні заходи, групова робота, обговорення; для внутрішньоJ
особистісних – самостійна підготовка науковоJпопулярної статті, самостійJ
ний вибір теми, індивідуальний проект; для дискретноJвербальних – логічні
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ігри, кросворди, проведення експериментів; для сенсетивноJдинамічних –
інсценування, рольові ігри.

Все це надає нового імпульсу щодо використання СРС при вивченні
іноземної мови. Практика свідчить, що значно підвищується інтерес стуJ
дента як до виконання і презентації своєї роботи, так і до сприйняття та
обговорення інших СРС. Ця методика суттєво впливає на такі мотиви як:
пізнавальні (отримання нових знань); естетичні (отримання задоволення
від навчання, розкриття своїх прихованих здібностей і талантів); статусноJ
позиційні (прагнення показати своє місце в колективі, отримати визнання
оточуючих); комунікативні (розширення кола спілкування за допомогою
підвищення свого інтелектуального рівня і нових знайомств).

 Висновки. Таким чином, особистісноJдиференційований підхід до
СРС, обумовлений типом особистості студента, дає позитивний резульJ
тат та досягається одна з найважливіших цілей – підвищення мотивації стуJ
дента. Грамотно розподілені ролі практично гарантують успішне виконанJ
ня завдань, запропонованих педагогом з урахуванням типу особистості
конкретного студента. Така робота дає можливість кожному студенту закрJ
іпити та розширити свій словниковий запас й навчитися самостійно і творJ
чо підходити до завдань, досягати успіху, відчувати себе рівним в групі.
Такий підхід до виконання самостійної роботи сприяє підвищенню мотиJ
вації студентів до вивчення предмету і дозволяє більш глибоко оволодівати
іноземною мовою.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 3

Журавльова Л.В., Александрова Н.К., Цівенко О.І.,
Лахно О.В., Лопіна Н.А.

Вступ. Освіта в будьJякій країні світу – це основа розвитку особисJ
тості, нації, країни. Сьогодні змінюється сам зміст освіти, її направленість
та характер. Тому роль інформації в сучасному суспільстві є одним з найJ
важливіших чинників соціального розвитку [1]. Навчання – це упорядковаJ
на взаємодія викладача зі студентами та лікарямиJінтернами, спрямоваJ
на на досягнення поставленої мети, а освіта – це система знань, умінь,
навичок, що набуті в процесі навчання. Планування процесу навчання
з використанням комп'ютерної техніки повинно здійснюватися в напрямку
максимальної індивідуалізації, тобто враховувати особливості кожного стуJ
дента чи лікаряJінтерна. Однак, індивідуальним можна вважати лише те
навчання, яке проводиться за принципом: одна особа, що навчається –
один комп'ютер. Комп'ютерні технології дають можливість використовуваJ
ти навчальний матеріал в різноманітних формах: тестові завдання, підручJ
ники, навчальні посібники, схеми, малюнки, таблиці та ін. [2–4].

Дистанційні технології в освіті значно розширили її можливості. ТехноJ
логія дистанційного навчання (ДН) в останні роки набуває все більшої поJ
пулярності, вона є синтезом інтерактивного самонавчання та інтенсивної
консультативної підтримки. ДН – це сукупність технологій, які забезпечуJ
ють осіб, що навчаються, основним обсягом навчального матеріалу та
інтерактивну взаємодію останніх з викладачем. Переваги дистанційного
навчання полягають у тому, що надають можливість навчатися перебуваJ
ючи будьJде, поєднувати роботу та навчання, мати доступ до якісних техJ
нологій і освітнього контенту, об'єктивно оцінити одержані знання та здоJ
бувати знання за індивідуальним планом [5, 6]. Електронне навчання пеJ
редбачає багато освітніх технологій, які умовно можна розподілити на дві
групи – синхронні та асинхронні. Синхронна електронна освіта – це наJ
вчання на дистанції, але в реальному часі. Воно схоже на звичайне очне
навчання, різниця тільки в тому, що учасники процесу перебувають на
відстані один від одного. Асинхронна електронна освіта – це навчання,
коли студент чи лікарJінтерн одержує всю необхідну інформацію онJлайн
джерел або з електронних носіїв інформації [7].

Мета. Обґрунтування використання комп'ютерних технологій для поJ
кращення якості навчального процесу.

Основна частина. На кафедрі внутрішньої медицини № 3 за останні
роки викладачі одержали можливість використовувати нові методи й споJ
соби пошуку та опрацювання даних; розробляти і використовувати комп'юJ
терні навчальні та контролюючі програми; підвищувати свою кваліфікацію
через дистанційне навчання; використовувати для самоосвіти та свого
професійного росту інформаційні ресурси комп'ютерних мереж.

 Використання комп'ютерної техніки в навчальному процесі є важлиJ
вим компонентом підготовки студентів та лікарівJінтернів до їхньої подальJ
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шої трудової діяльності. Комп'ютер слід використовувати при виконанні
ним наступних функцій: в якості тренажера (для закріплення знань, одерJ
жаних на практичних, семінарських заняттях та лекціях), в якості репетиJ
тора і як прилад, що моделює окремі ситуації (для набуття й закріплення
умінь та відпрацювання навичок). Це дає можливість об'єктивно оцінити
хід процесу навчання, оскільки зворотній зв'язок здійснюється не тільки
при контролі, а й у процесі засвоєння знань.

У січні 2014 року створено сайт кафедри внутрішньої медицини № 3
(www.vnmed3.kharkiv.ua), на якому розміщено весь необхідний навчальноJ
методичний та науковий матеріали кафедри, що дає можливість студенJ
там якісно проходити підготовку та самопідготовку, долучатися до наукоJ
вої та лікувальної діяльності. За допомогою матеріалу, який розміщений
на сайті кафедри, студенти 4Jго курсу та лікаріJінтерни мають можливість
спланувати свою роботу таким чином, щоб закріпити набуті теоретичні
знання та практичні навички, оцінити результати сучасних додаткових меJ
тодів обстеження, згідно з протоколами діагностики та лікування захвоJ
рювань внутрішніх органів.

Оскільки сучасному лікарю необхідно не тільки знати загальноприйJ
няті протоколи, але й володіти сучасними технологіями пошуку нової доJ
казової клінічної інформації, що потребує вміння працювати з різними джеJ
релами інформації, бібліотекою ХНМУ проводяться семінари, на яких наJ
вчають студентів, лікарівJінтернів та викладачів працювати з електронниJ
ми ресурсами, такими як Кокранівська бібліотека (www.cochrane.org),
система MEDLINE (www.pubmed.org), яка посідає перше місце в рейтингу
електронних ресурсів даних доказової медицини.

Крім того, на кафедрі широко використовуються інноваційні засоби
навчання, зокрема мультимедіа – технології, які є максимально інформаJ
тивними, мобільними та компактними як для викладача, так і для студенJ
та. Крім занять в комп'ютерному класі на кафедрі, вони дозволяють навчаJ
тись дистанційно, використовуючи електронні носії інформації (CD та
DYDJдиски, флешJкарти). Комп'ютерне тестування використовується не
тільки для підготовки до іспиту «Крок 2», а й у проведенні поточного контJ
ролю знань студентів після вивчення кожного з чотирьох змістових моJ
дулів. Використання інноваційних технологій має велике значення, тому
що майбутні лікарі мають можливість знайти сайти європейських та амеJ
риканських медичних товариств, сайти МОЗ, мати Кокранівську базу та
користуватися цими даними.

Першим кроком кафедри внутрішньої медицини № 3 на шляху запроJ
вадження дистанційного навчання було створення в 2010 році навчальноJ
наочного посібника з ендокринології, який сьогодні розміщений в ІнтерJ
неті [8]. Створюються лекції та семінари в програмі Power Point з наступJ
ною конвертацією за допомогою конвектора Free Codek Pack, які розміJ
щені на сайті університету. Надалі планується розширити презентації за
рахунок відео, а також переопрацювати більшу частину методичного заJ
безпечення занять для можливого його використання у дистанційному
навчанні не тільки лікарівJінтернів, а й студентів, особливо це стосується
самостійної роботи.



– 86 –

Висновок. Таким чином, використання нових комп'ютерних технологій
в педагогічному процесі на кафедрі внутрішньої медицини № 3, застосуJ
вання засад доказової медицини, володіння навичками роботи в мережі
Інтернет, користування сайтом кафедри, використання дистанційного наJ
вчання дає можливість всебічної підготовки спеціалістів для подальшої
клінічної та наукової роботи в сучасних умовах.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 3

Журавльова Л.В., Олійник М.О.

Що ж таке сьогодні «інноваційна освіта»? Це освіта, яка здатна до саJ
морозвитку і яка створює умови для повноцінного розвитку всіх своїх учасJ
ників. Звідси головна теза: інноваційна освіта – це освіта що розвиває
і розвивається. Сучасні методи навчання – активні методи формування
компетенцій, засновані на взаємодії студентів та залученні їх у навчальний
процес, а не тільки пасивне сприйняття матеріалу. Сучасна інфраструкJ
тура навчання, включає інформаційну, технологічну, організаційну та коJ
мунікативну складові, що дозволяють ефективно використовувати переJ
ваги дистанційних форм навчання. Інновація сьогодні є домінуючим факJ
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тором розвитку вищої школи. Це обумовлено тим, що здатність до сприйJ
няття інновацій і вибір інноваційного розвитку дозволяє виживати і розвиJ
ватися вишу в умовах наростаючої динаміки соціальних змін [1–3].

Сучасна система підготовки лікаря повинна формувати у нього потреJ
би в самостійному безперервному оволодінні професійними знаннями,
вміннями та навичками протягом усього його життя. Медичний виш повиJ
нен гарантувати підготовку фахівця, який володіє необхідним рівнем комJ
петенцій, здатного забезпечити клінічну ефективність технологій і станJ
дартів надання медичної допомоги [4].

Інноваційний підхід у підготовці кваліфікованих конкурентоспроможних
фахівців є стратегічним напрямком діяльності вищої професійної освіти.
Система медичної освіти є однією з найбільш консервативних галузей
людської діяльності, разом з тим вона повинна відображати, підтримувати
і забезпечувати згідно сучасні вимоги. ПрофесорськоJвикладацький склад
кафедри внутрішньої медицини № 3 упродовж багатьох років ставить
і здійснює таку задачу, як формування висококваліфікованого фахівця,
здатного вирішувати актуальні проблеми в охороні здоров'я в сучасних
умовах, конкурентоспроможного та потрібного на ринку медичних послуг.

Для здійснення поставленої задачі викладачі кафедри застосовують
такі інноваційні підходи:

 Професійно орієнтовані технології навчання – це такі технології, що
забезпечують формування в студента значущих для їх майбутньої проJ
фесійної діяльності якостей особистості, а також знань, навичок, умінь,
що забезпечують виконання функціональних обов'язків по призначенню.
Правильно сформульовані викладачем етапи діагностичного пошуку
відкривають потрібну інформацію, рішення навчальних клінічних задач
із дисципліни в ході проведення практичних занять дозволяє обговорити
всі варіанти діагностичного пошуку, які запропоновано студентам, покаJ
зати правильні і помилкові напрямки, розвивати абстрактне і клінічне мисJ
лення [5].

 Застосування в процесі навчання послідовних етапів отримання теоJ
ретичних знань та закріплення практичних умінь формує професійні та
загальнокультурні компетенції фахівцяJмедика, дозволяє позначити пріоJ
ритет індивідуального підходу в навчанні лікаря клініциста.

 Застосування клінічної освіти студентів 4Jго курсу, лікарівJінтернів та
ординаторів, де вчиняється передача і відтворення не тільки знань
і лікарського досвіду, а й найголовніше – практичних умінь і навичок. Клінічне
мислення базується на знанні, якими студенти оволодівають при вивченні
різноманітних наукових дисциплін, долучаючи до процесу уяву, пам'ять,
фантазію, інтуїцію, вміння і майстерність [6]. Це не тільки вирішення складJ
них логічних задач, а й здатність до спостережливості, встановленню псиJ
хологічного контакту, довірливих відносин з хворим. Розвинена інтуїція
у студентів «відтворює уяву», що дозволяє представити патологічний проJ
цес в його цілісності.

 Значне місце в активізації пізнавальної активності і, особливо, у розJ
витку клінічного мислення відводиться інтерактивним формам навчання,
таким як «кейсJметод», рольові ігри та інші, які підвищують мотивацію стуJ
дента до практичного оволодіння професійної діяльності. У ролі інноваційJ
ної освітньої технології на кафедрі використовується, та успішно зарекоJ
мендував себе «кейсJметод» при проведенні практичних занять, присвяJ
чених диференціальному діагнозу різних захворювань.
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 Використання інформаційного підходу з використанням мультимеJ
діа (анімація, відео, звук та ін.) сприяє кращому розумінню, осмисленню
і запам'ятовуванню інформації як лекційних, так і практичних тем. До псиJ
хологічних переваг мультимедіа відносять емоційний заряд, що отримуJ
ють студенти в умовах одночасного впливу на них аудиальної і візуальної
інформації, що сприяє розвитку мислення і творчості студента.

 Великий інтерес у всьому світі на даний час проявляється до техноJ
логій дистанційної освіти, що особливо важливо у вищій і безперервній
освіті. Сприяють впровадженню цього методу навчання розвиток телекоJ
мунікацій та Інтернету. Це надає студентам можливість навчатися в індиJ
відуальному режимі, без особистої участі викладача. Тому велике значенJ
ня в поліпшенні якості підготовки майбутніх лікарів має забезпечення осJ
вітнього процесу електронними ресурсами (електронними бібліотеками,
засобами телекомунікацій та мережею Інтернет). У 2013 році силами співроJ
бітників кафедри був створений сайт кафедри http//vnmed3.kharkiv.ua, який
включає крім загальної інформації про кафедру та її історії, електронні
навчальноJметодичні комплекси, електронні посібники та освітні ресурJ
си, що безумовно викликає інтерес у студентів.

Інноваційний розвиток – це об'єктивно обумовлений, цілеспрямований
і незворотній процес переходу вузу з одного стану в інший. Здійснюється
даний процес переважно за допомогою цілеспрямованого внесення в діяльJ
ність навчального закладу якісно нових елементів, властивостей і харакJ
теристик. Інакше у вузу немає майбутнього. Інновації забезпечують проJ
цес якісних змін системи, передумовою, умовою і змістом яких виступаJ
ють нововведення, що забезпечують її оптимальний і стабільний розвиток.
Інноваційна стратегія розвитку вищого навчального закладу є найважливJ
ішим фактором успішної діяльності вишу в сучасних умовах.
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ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Завгородня Н.І.

На сучасному етапі розвитку цивілізації система освіти перебуває
в глобальній та універсальній кризі, що охоплює не тільки питання засобів
реалізації основних завдань педагогіки, а й потребує самого переосмисJ
лення діалектики освіти, її цілей та фундаментальних основ.

У ХХІ сторіччі, на тлі безперервних змін та появі принципово нових знань
чи навіть їх систем, освітній процес передбачає необхідність постійного
отримання та осмислення нової інформації, що обумовлює не тільки теоJ
ретичну, а й практичну значущість концепції безперервної освіти.

У той же час надлишок інформації та її перенасичення у всіх площинах
життєдіяльності сучасної людини (особисте життя, професійне становJ
лення, творчий розвиток, засоби масової інформації) може бути розглянуJ
тий у якості кризи інформаційної культури. Як наслідок, система універсиJ
тетської освіти опиняється на перехресті з одного боку кризи надлишку
інформації, а з іншого – із необхідністю створення фундаменту знань для
реалізації можливостей подальшої безперервної освіти.

Важливим у цьому контексті є чітке розділення феноменології понять
«інформація» та «знання». Переважна більшість філософів, педагогів та
спеціалістів із менеджменту знань визначають, що основним смислотворJ
чим елементом поняття «інформація» є необхідність у наявності певного
штучного носія, у той час, коли знання потребують особистості: «…необхJ
ідно розрізняти знання та інформацію, що спрощено можна звести до
формули: інформація – це знання мінус людина ... Інформаційна модель
знання (як записана в комп'ютері, так і вербалізована в тексті) є лише
натяком на представлене знання, за яким людина здатна творчо відтвориJ
ти саме знання» [1].

Очевидно, що у контексті подібного сприйняття інформація стає фунJ
даментом для появи знань, що відбувається в рамках академічного переJ
носу відомих знань (лекції, роботи з першоджерелами), під час практичної
взаємодії з нею, а також в рамках науковоJдослідницької роботи, метою
якої є отримання нової інформації з можливістю на її основі сформулювати
нові знання та практичні навички [2].

Ключовим психічним процесом, що створює передумови та реалізує
можливість такого переходу є розуміння, яке визначається як процес вклюJ
чення нової інформації в колишній досвід, в засвоєні раніше знання й осягJ
нення на цій основі змісту і значення події, факту, явища природи [3].

Розуміння, як засіб освоєння дійсності, є одним із найважливіших елеJ
ментів психічної діяльності, яке напряму пов'язане із практичною свідоJ
містю, творчістю, проблемами комунікації, діяльністю. З цього випливає
значущість феномена «розуміння» в сфері освіти, й особливо універсиJ
тетського її етапу.

Однак сучасна університетська єдина кредитноJмодульна система
оцінки знань зорієнтована на їх глибоке розуміння тільки на високих оціJ
ночних рівнях компетентності (А і В), що робить вміння мислити самоJ
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стійно, критично та творчою прерогативою, а не безумовною необхідніJ
стю, залишаючи можливість виключно для репродуктивного відтворення
та узагальнення отриманої інформації, а також роботи з її окремими комJ
понентами на більш низьких рівнях компетентності.

Подібний дисонанс парадигми освіти може бути вирішено шляхом зверJ
нення уваги на засади педагогічних основ герменевтики (від греч.
hermeneuo – роз'яснюю) як мистецтва і теорії тлумачення текстів, які розJ
глядають розуміння як саму процедуру осмислення, тобто виявлення змісту
інформації та її чіткого співставлення із існуючою системою координат,
цінностей та орієнтирів окремої особистості. Науковий підхід, що його
пропонує педагогічна герменевтика ґрунтується на необхідності структуJ
рування інформаційного поля, у якому діє викладач та його студенти на тлі
необхідності співставлення інформації із існуючими у історичному та кульJ
туральному контексті знаннями. Мова йде, в першу чергу, про перехід осJ
віти із системи теоретичного ригідного конструкту інформації в систему
практичних компетенцій через розуміння та осмислення інформації та її
перехід у знання.

Таким чином, можливою стає спроба запропонувати відповідь на викJ
лики інформаційної епохи, що повинна пом'якшити особливості технокраJ
тичного підходу за умов існуючої системи оцінки знань із збереження люJ
диноорієнтованого характеру взаємодії з інформацією та знаннями.
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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ СТУДЕНТАМ
НЕГУМАНІТАРНИХ ВНЗ: ДУМКИ ПОЧАТКІВЦІВ

Ільїн В., Єремєєва І.

Викладання гуманітарних дисциплін студентам непрофільних ВНЗ
є водночас необхідною і нелегкою справою. У цій розвідці ми б хотіли висJ
вітлити проблеми, які постають перед викладачами, і поміркувати над тим,
як ці проблеми можна вирішити.

На перший погляд здається, що студентиJпершокурсники всюди однаJ
кові – хоч гуманітарії вони, хоч майбутні медики, хоч електромашинобудіJ
вники, але навчальні програми вносять певні об'єктивні корективи, які треJ
ба враховувати викладачу історії, а саме: доволі щільний графік ознайомJ
лення з матеріалом на лекціях і семінарах. Разом із тим, університетсьJ
кий рівень вимагає від викладача не просто ознайомлення студентів з істоJ
ричними фактами (шкільний рівень), а розвитку навичок критичного мисJ
лення, формування мовлення, свідомості, політичної позиції, а отже – осоJ
бистості. Таким чином, проблема полягає в тому, щоб протягом відносно
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короткого часу (семестр, навчальний рік) не тільки повторити базовий маJ
теріал на більш високому рівні, але й «роздражнити» мислення студента,
заохотити його до вивчення історії в майбутньому, навчити критичному
сприйняттю суспільної реальності, тобто закласти фундамент подальших
самостійних дій людини в цій царині.

Зазначені цілі та умови навчального процесу вимагають неординарного
підходу до викладання історії. Розглянемо низку способів організації пракJ
тичного заняття з цього предмету, спрямованих на формування особисJ
тості студента, активізацію ініціативи і творчої діяльності. В педагогіці доJ
сить поширеною є теза про те, що запорукою успіху в навчанні є пережиJ
вання, діяльність та досвід самої дитини, які роблять знання «набутим
власноруч», зрозумілим і таким, що легко запам'ятовується. У цьому ключі
історія дає можливість організувати практичне заняття через рольову гру
або шляхом методу проектів. У першому випадку заздалегідь підготовлеJ
на розповідь про історичну подію ведеться студентом від першої особи –
від імені обраної історичної постаті, що, відповідно, надає можливість в
полеміці з опонентами зрозуміти мотиви людини минулого. Іншим спосоJ
бом тут є розділення студентів на групи із завданням підготувати вже не
театралізовану, а звичайну доповідь про дії певних історичних сил, партій.
Цей метод, наприклад, може бути використаний в темі «Революція і ГроJ
мадянська війна 1917–1920 рр.», де чітко простежуються ворогуючі
суспільні табори, кожен зі своєю правдою. При цьому доцільно використаJ
ти добровільний поділ студентів на групи, оскільки емоційна складова та
політичні уподобання посилять мотивацію до творчої діяльності, а дискусії
в аудиторії сприятимуть підвищенню рівня підготовки. Звісно, не слід браJ
ти на озброєння цю форму заняття, розглядаючи події близького минулоJ
го, яке ефективніше вивчати в інший спосіб. В останньому випадку виправJ
даним є застосування методу проектів, коли утворені групи студентів наJ
уково досліджують певну вузьку історичну проблему. При цьому в кожній
з груп між студентами мають бути розподілені обов'язки щодо збирання
інформації, виготовлення презентації, написання тексту виступу.

Іншим прийомом посилення інтересу до предмету є підготовка студенJ
тами завдань на базі зрозумілого і близького їм досвіду родичівJучасників
вагомих історичних подій. Використання літератури, образотворчого мисJ
тецтва є корисним, але всеJтаки додатковим джерелом формування уявJ
лення про історичні реалії.

Доцільно розпочинати кожне заняття з невеликих завдань – історичних
диктантів на перевірку термінологічного апарату студентів, загадок, знайJ
дених студентами, анекдотів на історичну тематику. Сюди ж належить підгоJ
товка коротких зведень новин про події минулого, поданих, таким чином,
у сучасному форматі.

Дуже важливим є питання про те, що робити у випадку, коли студент
прийшов на заняття неготовий, адже вдовольнитися двійкою – це, як відоJ
мо, визнати свою поразку. Заняття триває, і корисною формою організації
роботи «двієчника» в такому випадку може стати індивідуальна робота
з історичним джерелом. За своєю формою ця робота може бути вкрай
простою – читання і письмові відповіді на запитання до тексту. Унікальність
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завдання полягає в тому, що такий «дослідник» буде знайомитися не з суJ
хим матеріалом розділу підручника, який він все одно законспектує і відтвоJ
рить під час відпрацювання незадовільної оцінки, а з оригінальним, цікаJ
вим і повчальним (у цьому відповідальність покладається виключно на викJ
ладача) джерелом – віддзеркаленням живої історії, яке спонукає його на
якісно інший рівень мислення. Тут йдеться також про збагачення словниJ
кового запасу студента, і про розширення історичного кругозору загалом.
Стосовно ж емоційного впливу, то краще за все підійдуть джерела особоJ
вого походження (наприклад, «Щоденник Анни Франк», спогади в'язнів
концтаборів, свідків Голодомору), хоча, звісно, не можна нехтувати всім
розмаїттям джерел, окремі з яких можуть слугувати добрим поштовхом до
самостійної розумової праці за умови вміло поставленого викладачем заJ
питання до джерела.

Ще два моменти, на які бажано звернути увагу молодим викладачам, –
вироблення критеріїв оцінювання роботи студентів і стимулювання в них
рефлексії щодо власних зусиль на практичному занятті. Перше важливе,
якщо взяти за правило організацію різноманітних завдань, які студенти
будуть виконувати протягом семестру, адже кожне з них вимагає власних
критеріїв. Наприклад, готуючи студентів до самостійних доповідей, можна
поставити перед ними такі критерії: новизна інформації, структура доJ
повіді, використання додаткової літератури, наявність власної точки зору,
тез і аргументів, висновків і фіксації того, що залишилося незрозумілим.
Стосовно рефлексії, то тут можна запропонувати студентам заповнити
наприкінці заняття анкету оцінки власних зусиль, яка складається з деJ
кількох незакінчених речень про те, чого студент навчився, що робив, що
сподобалось, чим був розчарований, що розглядає як найголовніше з поJ
чутого.

Описане, звісно, не є нашими унікальними ідеями J це доволі поширені
і запозичені з методичної літератури поради. Поєднує зазначені форми
організації практичних занять з історії те, що їх цілком реально застосуваJ
ти в умовах щільного навчального графіку, щоправда, якщо в цьому заціJ
кавлений сам викладач.

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ

ВНУТРІШНІХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ

Капустник В.А., Костюк І.Ф., Стебліна Н.П., Бязрова В.В.

Концепція безперервної освіти вимагає від вищої школи удосконалення
організації навчання [1, 2]. Інноваційні технології в галузі медицини сприяJ
ють більш глибокому вивченню предмета, формуванню професійних знань
та їх застосуванню на практиці, посиленню зв'язку між навчальною та наJ
уковою роботою [3].

Визначаючими умовами сучасного освітнього процесу є високий проJ
фесійний рівень викладачів вищого навчального закладу, раціональне поJ
єднання класичних (що традиційно добре зарекомендували себе) методів
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з активними, інтерактивними методами, постійні наукові дослідження викJ
ладачів кафедри із заохоченням до них студентів, достатнє (сучасне) маJ
теріальноJтехнічне забезпечення освітнього процесу, грамотний управлінJ
ський та методичний його супровід. Усе це дозволить сформувати у стуJ
дента стійкі компетенції J знання, уміння й навички [4, 5].

У сучасному світі Інтернет є одним з найважливіших джерел інформації
і засобом спілкування. Всесвітня мережа надає у розпорядження корисJ
тувачів великий вибір іноземних та вітчизняних освітніх ресурсів [6, 7].

З метою подальшого удосконалення дидактикоJметодичного рівня викJ
ладання проведено аналіз та узагальнення досвіду кафедри внутрішніх та
професійних хвороб Харківського національного медичного університету.

На кафедрі створено електронну бібліотеку, яка містить підручники,
журнали, слайди, презентації, відеоJ й аудіолекції тощо. Сучасні мультиJ
медійні засоби дозволяють  значною мірою підвищити наочність лекцій.
Використання презентацій при читанні лекцій дає можливість продемонстJ
рувати велику кількість матеріалу у вигляді схем, рисунків, фотографій,
дозволяє включати відеофрагменти, які ілюструють тему лекції.

На лекціях та практичних заняттях демонструються фільми, об'ємні кліJ
нічні реконструкції та анімаційні відеоролики з теми, що вивчається. Їх пеJ
ревага порівняно з традиційними навчальними матеріалами полягає у наоJ
чності: студенти отримують сучасну наукову інформацію через графічні,
фотоJ й відеоматеріали, що сприяє поглибленому розумінню матеріалу.

Інформаційна база Інтернету активно використовується у рамках науJ
кової та навчальної індивідуальної роботи студентів, оскільки це найефекJ
тивніший шлях ознайомлення з останніми досягненнями науки.

Під час навчання на кафедрі багато студентів беруть участь у дослідJ
ницькій роботі і виступають з реферативним повідомленням з обраної теми
чи з доповіддю за результатами роботи у формі презентації.

Саме таким чином студенти оволодівають навичками пошуку, відбору
й оцінки інформації, її систематизації, аналізу й обробки.

Студенти створюють свої власні електронні навчальні матеріали, як
правило, записи лекцій, які викладаються у Інтернеті та використовуються
широкою студентською аудиторією.

Інтернет пропонує електронні видання навчальноJметодичних матеріаJ
лів, дозволяє обмінюватися досвідом з питань викладання за допомогою
сучасних комунікаційних технологій у дистанційному режимі. Викладачі та
студенти беруть участь у ІнтернетJконференціях.

Узагальнення досвіду використання інформаційних ресурсів Інтернет
при викладанні на кафедрі дозволяє виділити ряд проблем.

Передбачається, що до початку навчання студенти мають певний досвід
роботи з основними сервісами (електронною поштою, пошуковими систеJ
мами). Однак на практиці виявляється, що навички роботи у мережі є тільки
у частини студентів.

Багато студентів, особливо з інших міст, не мають можливості користуJ
ватися широкополосним Інтернетом ні в університеті, ані у гуртожитку.
Нові освітні стандарти передбачають значне збільшення обсягу годин для
самостійної роботи студентів [8].
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Для ефективної організації такої роботи і виконання завдань необхідно
розв'язати задачу забезпечення кожному студенту стабільного, достатJ
ньо швидкісного доступу в Інтернет. Студентам важно орієнтуватися у веJ
личезному об'ємі інформації. У даній ситуації викладач може запропонуJ
вати перелік електронних адрес за потрібною тематикою, пояснити особJ
ливості роботи у різних пошукових системах, сильні й слабкі боки попуJ
лярних та спеціалізованих наукових сайтів. Часто студенти розглядають
Інтернет як джерело готових доповідей, рефератів і презентацій, не наJ
пружуючи себе редагуванням текстів. Викладачеві необхідно орієнтувати
студента на творчий, усвідомлений відбір інформації.

Інформатизація навчання пред'являє нові вимоги до професіоналізму
викладача: він повинен знати основи комп'ютерної грамотності, програмJ
не забезпечення, розробити навчальні й методичні матеріали, розрахоJ
вані на використання Інтернету.

На основі нових інформаційних та педагогічних технологій, методів навJ
чання стало можливим змінити роль викладача, зробити його не тільки ноJ
сієм знань, але й керівником, ініціатором самостійної творчої роботи стуJ
дента, сприяючи самостійному виробленню у студента критеріїв і способів
орієнтації, пошуку раціонального у сучасному інформаційному потоці.

Висновки і перспективи у даному напрямку. Таким чином, в ході
вивчення клінічних дисциплін важливим є створення умов для формування
додаткових професійних компетенцій лікаря: здатності працювати з інфорJ
мацією у глобальних комп'ютерних мережах; застосовувати можливості
сучасних інформаційних технологій для розв'язання професійних задач.
Перспективним слід визнати подальше удосконалення й інтеграцію
всесвітніх мережевих інформаційних технологій у практику педагогічного
процесу клінічних кафедр.
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ХНМУ

Карамишев В.Д., Степаненко О.Ю., Масловський С.Ю.,
Панасенко В.О., Клочко Н.І.

Відповідно до закону України «Про вищу освіту» потрібна докорінна пеJ
ребудова існуючих методів викладання у вищий школі. Така перебудова
триває вже багато років, але розрив між рівнем теоретичних знань та пракJ
тичними досягненнями залишається достатньо великим. Проблема поJ
сідає в тому, що навчальний процес у вищій школі більш ніж 50 років буJ
дується на з початку геніальній, але вже в значній мірі «удосконаленій»
методології Б. Блума. Є важливим, що Б. Блум и Д. Кратволь [1] розділили
мету освіти на три складові: когнітивну (вимоги до засвоєння змісту предJ
мету), психомоторну (вміння та навички) та аффективну (мотивація та
емоційноJціннісне відношення до того, що вивчається). Такий підхід дозJ
воляє в достатній мірі об'єктивно оцінити якість освіти на рівні засвоєння
знань. Успішність та якість освіти залежать від того, як ці складові інтегроJ
вані в навчальному процесі. Якщо така інтеграція відсутня, то ніякі інтеJ
рактивні, інформаційноJкомунікативні методи, тести й мультимедійні техJ
нології не працюють.

Аналіз літератури та матеріалів профільних конференцій виявив, що на
данний час формується нова освітня парадигма, що заснована на переJ
ході освіти, яка направлена на викладання, до освіти, що центрована на
навчанні. Іншими словами, акцент у навчанні змінюється з входу на вихід.
Цей підхід змінює роль викладача, який з носія та контролера знань стає
створювачем компетенцій.

Поняття компетенція в широкому розумінні включає знання, вміння,
навички, особистісні якості, соціальну адаптацію, уміння працювати саJ
мостійно та в команді, співвідносити планування й результат своєї діяльJ
ності з потребами суспільства та досвід професійної діяльності. Закон
України «Про вищу освіту» визначає це поняття так: «компетентність – диJ
намічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення,
професійних, світоглядних і громадянських якостей, моральноJетичних
цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну
та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному
рівні вищої освіти» [2]. Більшість спеціалістів вважають, що всі ці компоJ
ненти формують здібності випускника самостійно орієнтуватися в сиJ
туації та кваліфікаційно вирішувати задачі, що стоять перед ним.

Мета цієї статті – проаналізувати причини невдалих реформ, щоб уникJ
нути старих помилок у новій парадигмі освіти.

Головною задачею є необхідність відібрати інноваційні підходи до впроJ
вадження в навчальний процес та реалізацію поставленої мети.

На перший погляд може здатися, що в новій парадигмі освіти домінуJ
ють тіж самі цілі, що й у Б. Блума и Д. Кратволя, але це не так. Крім направJ
леності акценту в освіті, головна відмінність полягає в тому, що в результаJ
ти навчання й компетенція аналізуються окремо. Це дає можливість більш
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об'єктивно визначити роль викладача та студента в забезпеченні якості
підготовки спеціалістів. Результати визначаються викладачем, а компеJ
тенції розвиваються студентами. Особлива увага приділяється якості осJ
віти, при контролі якою враховуються три класи:

1. Освітній процес.
2. Освітні результати.
3. Ресурси.
Ці класи додатково включають ще 14 пунктів.
Дуже важливо, щоб результати навчання відповідали рівню освіти

(Дублінські дескриптори та Європейська сертифікація).
Така орієнтація значно активізувала розробку та впровадження в наJ

вчальний процес інноваційних технологій. Однією з успішних інноваційних
технологій є інтерактивне навчання. У навчальному процесі потреба інтеJ
рактивної взаємодії виникає тоді, коли викладач не просто вимагає репроJ
дуктивного відтворювання змісту першоджерел, матеріалів лекцій, посібниJ
ка, а спонукає аналізувати матеріал: розкривати властивості, відношенJ
ня, виявляти наявність протиріч, давати оцінку, узагальнювати те, що скаJ
зано, співвідносити його з вирішенням завдань. Досвід показує, що робоJ
та з вправами активує мислення студентів, поглиблює знання та підвищує
інтерес до предмету. Одночасно, необхідно розглядати загальні питання
інноваційних процесів, які відбуваються в практичній медицині. У подальJ
шому, робота з підвищення якості освіти відбувається з урахуванням виJ
мог модульноJрейтингового (кредитного) навчання студентів, та забезпеJ
чення принципу мобільності навчального процесу. Однією з сучасних інноJ
ваційних освітніх технологій стало проведення гістологічних олімпіад різноJ
го рівня. На всіх навчальноJметодичних конференціях багато уваги приJ
діляється впровадженню нових навчальноJконтролюючих форм, підвищенJ
ню значення самостійної навчальної та самостійної контролюючої роботи
студентів. Без збільшення частки самостійного засвоєння матеріалу, без
набуття навичок самоосвіти в навчальній, науковій та виробничій діяльJ
ності, неможливо стати конкурентоспроможним фахівцем. Інноваційне
навчання прирівнюється до виду дослідницької роботи. Основою її ефекJ
тивності є організація групового вирішення проблем, оскільки позитивні
зміни в людині відбуваються в рамках соціальної групи та завдяки її зусилJ
лям. Рефлексивна організація навчального процесу передбачає виявленJ
ня труднощів, які виникають у ході занять. Для виявлення цих труднощів
використовують прийоми проблемного навчання. В інноваційному навчанні
зміст викладання дисципліни визначається, виходячи з наявного матеріаJ
лу, який напрацьований в спільній діяльності викладача та студента, з виJ
користанням елементів тренінга, тому цей метод викладання можна наJ
звати інноваційноJтренінговим. Тільки набувши досвіду такої поведінки,
студент здобуває й нові знання в результаті осмислення цього досвіду.
Таким чином, ігрові ситуації, що відображують життєві реалії, опиняються в
центрі уваги навчання, а суть виявлення нового знання посідає у тому, що
нове знання можливе тільки на основі нового досвіду взаємодії. Важливе
місце в інноваційній технології навчання посідає діагностика. Класичний
метод діагностики гістологічних препаратів доповнюється діагностикою
цифрових зображень фрагментів гістологічних структур. Цей підхід дозвоJ
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ляє досягнути від третього до п'ятого рівня засвоєння знань. Іншим інноJ
ваційним напрямком у викладанні є колаборативне навчання (навчання
в співробітництві), або метод МаcGrеgоr [3, 4]. Цей метод особливо важлиJ
вий для навчання студентівJмедиків. Останнім часом з'явилися роботи,
у яких обговорюється крайня необхідність реорганізації класичних лекцій.
Багато авторів вважають класичні лекції неприпустимою розкішшю [5]. Слід
зазначити, що ці ідеї не нові. Класична педагогіка розглядає лекцію тільки
як перший рівень засвоєння знань, однак, не слід забувати, що саме з цього
рівня починається процес засвоєння знань, і лекція, яка недоступно викJ
ладена, є ключовим моментом, що визначає якість навчання. Потрібно
зазначити, що процес засвоєння та еволюція знань починається саме
з лекцій і тільки в цьому випадку суб'єкт отримує можливість піднятися на
більш високий рівень. Жодні інновації не можуть замінити живе спілкуванJ
ня досвідченого висококласного фахівця з аудиторією. У цьому випадку
важлива не мотивація аудиторії, а її інтелектуальний рівень. Існує багато
способів підняти рівень лекцій, з точки зору педагогіки, до більш високого
рівня. Найбільш ефективний шлях активізації слухачів відбувається за раJ
хунок інтерактивної взаємодії [5].

Викладачами нашої кафедри розроблені текстові й графічні шаблони
лекційних презентацій. Перед початком лекцій студенти отримують цей
шаблон та заповнюють її по ходу лекцій, використовуючи усну та графічну
інформацію з презентаційного екрана. На практичному занятті викладач
перевіряє роботу студента на лекції. Таким чином, орієнтація на компеJ
тенції та впровадження інноваційних методів навчання найбільшою мірою
відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» й беззаперечно сприяJ
тиме підвищенню якості підготовки випускників.

Висновки:
1. Зміни направленості освіти з викладання на навчання сприятиме

розвитку компетенцій та підвищенню якості знань випускників.
2. Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес значно

впливає на рівень сформованності компетенції.
3. Результати освіти та компетенції тісно пов'язані.
4. Компетенції набуваються і проявляються тільки в процесі діяльності.
5. Компетенції визначають якість освіти.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТЕСТУВАННЯ І КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

НА КАФЕДРІ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ РЕЦЕПТУРИ ХНМУ

Карнаух Е.В., Єрмоленко Т.І., Зарічкова М.В., Ананько С.Я.

Проблема якості вищої медичної освіти в Україні на сучасному етапі
розвитку суспільства є найактуальнішою, бо саме високі професійні якості
молодих спеціалістів є запорукою їхньої конкурентоспроможності в умоJ
вах європейської інтеграції в галузі медицини. Використання сучасних комJ
п'ютерних технологій в сфері вищої освіти дозволяє оптимізувати і автоJ
матизувати механізми об'єктивного контролю рівня підготовки студентів
та уніфікувати форми контролю знань всіх рівнів: вихідного, поточного,
кінцевого, підсумкового та ін. Тому саме комп'ютерне тестування й прогJ
рамований контроль навчання дозволяє найефективніше розподілити наJ
вчальний час практичного заняття, здійснити 100Jвідсотковий контроль
знань всіх студентів академічної групи. Швидкість та наочна результаJ
тивність комп'ютерного оцінювання відразу дозволяють студентові побаJ
чити свій результат, а викладач має можливість констатувати рівень підJ
готовки студента виключно за об'єктивними даними без суб'єктивізму, і вже
впродовж практичного заняття шляхом усного опитуванні або письмового
контролю звернути увагу саме на найпроблемніші питання теми, відкоригуJ
вати відповіді студентів, уточнити та поглибити знання з теми заняття [1–4].

На кафедрі фармакології та медичної рецептури ХНМУ функціонує комJ
п'ютерний клас, обладнаний персональними комп'ютерами сучасної конJ
фігурації та відповідним програмним забезпечення для комп'ютерного
тестування студентів медичних та стоматологічних факультетів, розробJ
лена оновлена комп'ютерна програма для тестування.

Постійно оновлюється та доповнюється кафедральна база комп'ютерJ
них тестів, яка містить типові ліцензійні тестові завдання «Крок 1», що
рекомендовані Центром тестування при МОЗ України й опорною кафедJ
рою фармакології та клінічної фармакології Київського національного меJ
дичного університету імені О.О. Богомольця (зав. кафедри – членJкор. НАН
і НАМН України, дJр мед. наук, проф. І.С. Чекман) та були представлені
раніше в інформаційних банках тестових завдань державних медичних
ліцензійних іспитів «Крок 1» для вітчизняних та іноземних (україномовних,
російськомовних, англомовних) студентів. На чий час у кафедральну базу
відібрано 597 тестів, які розподілені за темами практичних занять. Щоразу
під час при тестування на кожне формулювання умови тестового завдання
здійснюється ротація послідовності п'яти запропонованих відповідей,
з котрих студенту треба обрати одну, що унеможливлює користування
підказками щодо місця розташування вірної відповіді від студентів, які усJ
пішно пройшли це тестування раніше.

Відповідно до структури дисципліни «Фармакологія» передбачені 1 субJ
модульний, 2 модульних та загальнорічний комп'ютерні контролі, кожен
з яких запрограмований на 30 тестових питань за принципом випадкової
вибірки із комп'ютерної бази тестів за темами практичних занять, що вхоJ
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дять до відповідного модулю. Результат комп'ютерного тестування за
прізвищем, ім'ям та ім'ям по батькові, номером академічної групи, назвою
факультету, темою практичного заняття або модулю та дати проходження
тестування вноситься до бази даних комп'ютера з можливістю подальшого
роздрукування або візуального ознайомлення з цією інформацією. Одразу
після закінчення тестування студент та викладач мають можливість озJ
найомитися зі статистикою вірних та помилкових відповідей (із зазначенJ
ням вірної відповіді), що виражені у відсотковому та абсолютноJкількісноJ
му вигляді. Остаточний вердикт у вигляді «Залік/Зараховано» або «Незалік/
Незараховано» наочно висвітлює результативність тестування кожного стуJ
дента за конкретною темою. Запрограмований таймер на 45 секунд для
вирішення кожного тестового завдання забезпечую ефективну динамічність
та зосередженість студента під час процесу тестування.

Такі сучасні інноваційні комп'ютерні технології тестування й контролю
навчання дозволяють одночасно здійснювати ефективний систематичний
контроль знань студентів всіх груп під час практичних занять. Подібна авJ
томатизація контролю рівня знань відповідає вимогам сучасного інфорJ
маційного суспільства, є економічно вигідною, забезпечує підвищення
ефективності навчального процесу. Таке впровадження новітніх технологій
здійснюється згідно вимогам Державних освітніх стандартів за європейськиJ
ми критеріями в проблемі підвищення якості підготовки фахівців та створенJ
ня внутрішньої системи якості освіти на основі незалежного контролю [1–4].

Висновок. Таким чином, впровадження комп'ютерного тестування
сприяє отриманню статистично достовірної картини індивідуального проJ
гресу кожного студента, систематичному відстеженню якості та динаміки
навчальних досягнень студентів не лише в поточному навчальному році,
але й в порівнянні з попередніми за тривалий час навчання. Також підвиJ
щує зацікавленість студентів навчальноJвиховним процесом, дає можJ
ливість творчого й практичного застосування знань, умінь і навичок, стуJ
денти мають змогу виконувати завдання не лише під контролем викладаJ
ча, а й здійснювати наочний самоконтроль навчальної діяльності. СистеJ
матичне поповнення кафедрального комп'ютерного банку даних завдяки
збільшенню обсягу навчального матеріалу на практичному занятті дозвоJ
ляє інтенсифікувати та оптимізувати навчальний процес з дисципліни. Як
зазначає провідний психолог, член експертної ради МОН України з психоJ
логії, доктор психологічних наук, професор Ірина Сергіївна Булах: «Комп'юJ
терне тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидакJ
тичні принципи контролю навчання: принцип індивідуального характеру
перевірки й оцінки знань; принцип системності перевірки й оцінки знань;
принцип тематичності; принцип диференційованої оцінки успішності наJ
вчання; принцип однаковості вимог викладачів до студентів». Усі ці базові
положення сьогодні практично реалізовані на кафедрі фармакології та
медичної рецептури ХНМУ.

Література
1. Психологія: комплекс типових навчальних програм: навчальний поJ

сібник / І.С. Булах, О.Г. Артемчук, Ю.А. Алексєєва та ін. // Національний
педагогічний унJт ім. М.П. Драгоманова, Інститут соціології, психології та
управління. – К., 2008. – 243 с.



– 100 –

2. Булах І.С. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії виклаJ
дачів і студентів : навчальноJметодичний посібник / І.С. Булах, Л.В. ДоJ
линська ; МJво освіти і науки України, Нац. пед. унJт ім. М.П. Драгоманова. –
Київ : НПУ, 2012. – 114 с.

3. Вікова та педагогічна психологія : навчальний посібник для студ.
вищ. навч. закладів / О.В. Скрипченко [та ін.]. – 2Jге вид., доп. – К. : КараJ
вела, 2007. – 344 с.

4. Комп'ютерні технології навчання – як необхідна умова якісної освіти
XXI століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http:/ teacherjournal.com.ua/attachments/11845_Комп'ютерні технології
навчання.../www.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ POWER%POINT ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Карпенко К.І.

В останні роки зросли вимоги до рівня наукової забезпеченості медичJ
ної практики. Ситуація, що склалася, кидає виклик системі освіти, підвиJ
щує попит на інноваційні способи поширення та засвоєння знання, вимаJ
гає суттєвих змін навчальних та організаційних технологій. Реагують на
цей виклик усі дисципліни, що викладаються у медичному вищому навчальJ
ному закладі, у тому числі й філософія. Традиційну технологію викладання
в ідеалі змогла би доповнити eJlearning технологія. Але наразі вона знахоJ
диться у процесі становлення, бо її повноцінна реалізація вимагає значJ
них фінансових витрат, сучасного IT обладнання, перекваліфікації виклаJ
дачів, зміни навчальних планів, перерозподілу годин між лекціями та пракJ
тичними заняттями, вирішення проблеми захисту авторських прав і таке
інше. Перехідною ланкою до використання eJlearning технологій є PowerJ
Point презентація.

Навіть користувачJпочатківець здатний досить швидко освоїти програJ
му розробки PowerJPoint презентації. Практично будьJякий текстовий, табJ
личний та ілюстративний матеріал може бути вставлений в презентацію
без будьJякої переробки. Основним завданням лектора є підбір готового
ілюстративного матеріалу або його створення. Формування презентації
на одну лекцію за наявності матеріалу займає 2–3 години.

Проведення лекційного заняття з використанням проекційної техніки
проходить традиційним чином, лектор звертається до презентації лише
для того, щоб акцентувати увагу студентів на ключових моментах і при
аналізі ілюстративного матеріалу. При цьому необхідно стежити за реакJ
цією студентів для оптимального сприйняття і конспектування текстовоJ
го, графічного матеріалу лекції.

Перевагою мультимедійної презентації є те, що вона дозволяє виклаJ
дачеві чітко структурувати матеріал лекції, зекономити час, який витраJ
чається на малювання на дошці схем, повторювання складних визначень,
прізвищ філософів, що дає можливість збільшити обсяг матеріалу, який
викладається. Крім того, презентація дозволяє дуже добре ілюструвати
лекцію не тільки схемами та малюнками, які є в навчальному посібнику, а й
повнокольоровими фотографіями, малюнками, портретами філософів і т.д.
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Електронна презентація дозволяє відобразити дискусії, що точаться навJ
круги певних філософських проблем під час міждисциплінарних конфеJ
ренцій, публічних лекцій визнаних філософів сучасності. Особливого знаJ
чення набуває візуальне відображення публічних дебатів щодо гострих біоJ
тичних проблем, які стосуються перспектив розвитку сучасної медицини
та наочно доводять екзистенційний та сутнісний зв'язок філософії та меJ
дицини.

Дискусійним є питання щодо доцільності надання студентам можлиJ
вості копіювання, фотографування презентацій на камеру, Iphone, Ipad
і таке інше. Практика свідчить, що заборонити робити це практично неJ
можливо та, мабуть, і недоцільно. Інша справа – контроль засвоєння цього
матеріалу після лекції під час індивідуальної роботи та під час самопідгоJ
товки та підготовки до модульного контролю. Для цього на початку лекції
слід нагадати студентам, що не існує (в усякому разі на сьогодні) безпосеJ
реднього «завантаження знань» з електронного носія на мозок людини.
Потрібні значні цілеспрямовані зусилля для того, щоб зрозуміти, зробити
власним надбанням знання, які досягнуті та зафіксовані іншими людьми.
Це означає, що студент має витратити додатковий час для засвоєння скоJ
пійованого матеріалу.

Важливо зазначити, що тут відкриваються нові позитивні можливості
за умови зростання значення індивідуальної роботи студента. Під час преJ
зентації лектор має заохотити студента повернутися до зафіксованого
матеріалу, сформувати позитивну мотивацію до самостійної роботи над
його змістом. Задля цього деякі студенти переписують зміст слайдів або
таблиць, роблячи власні нотатки. Інші студенти розробляють власний портJ
фоліо з використанням планшетів, інтернетJсторінок і таке інше, підтвердJ
жуючи свою індивідуальну роботу й демонструючи позитивні знання як реJ
зультат цієї роботи. Беззаперечно, з таким інноваціями доцільно погодиJ
тися, прийняти їх до реалізації.

Негативні моменти пов'язані з тим, що деякі студенти намагаються відJ
повідати під час практичних занять, зчитуючи інформацію з планшету або
телефону. Задача викладача – довести різницю між опрацюванням та зчиJ
туванням.

Проблеми застосування мультимедійних презентацій під час лекцій
виникають також і перед викладачами. Не можна вважати, що одного разу
розроблена презентація є кінцевим варіантом. У міру читання лекції виявJ
ляються певні недоліки, необхідність в додаткових ілюстраціях, що вимаJ
гає регулярного коригування, причому таке коригування необхідно
здійснювати по «гарячих слідах». Після читання лекцій не завадить провеJ
сти опитування або анкетування студентів з метою врахування їх думки
при коригуванні презентації.

Таким чином, використання презентаційної техніки істотно підвищує
ефективність лекційних занять. З одного боку, у студентів з'являється моJ
тивація до самостійної роботи і відчуття задоволення від «самоJвідкриття»
нового знання. З іншого боку, перед лектором відкривається можливість
підвищити якість та привабливість подання лекційного матеріалу, який
завдяки залученню нових підходів та технологічних засобів має стати поJ
штовхом для наступної вмотивованої самостійної роботи студента.
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Разом із тим, немає сумніву у тому, що інноваційні технології навчання
не замінюють лектора, а лише змінюють його місце та роль у навчальному
процесі. Зі значною мірою вірогідності можна передбачити, що аналогічJ
ний висновок у найближчі часи ми із задоволеннями зможемо зробити
відносно найсучасніших eJlearning технологій.

РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ
У СТВОРЕННІ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Киричок І.В.

Розв'язання в Україні складних політичних та соціальноJекономічних
проблем покладається на фахівців, від яких вимагають необхідного рівня
освіти. Вища медична школа посідає особливе місце і як ключовий фактор
кадрової політики у системі охорони здоров'я, і як елемент національної
системи вищої освіти.

На сучасному етапі розвиток медичної освіти та науки безпосередньо
залежить від рівня впровадження інформаційноJкомунікаційних технологій.
Реформування вищої освіти посилює значущість інформаційного забезJ
печення діяльності вищих навчальних закладів. Студенту, викладачеві, вчеJ
ному, лікарю потрібні потужні інформаційні ресурси і швидкий, зручний,
багатоаспектний доступ до світової наукової інформації. Це зобов'язує
вузівську бібліотеку вирішувати питання, пов'язані із створенням профеJ
сійного інформаційноJбібліотечного простору у виші для використання реJ
сурсів в освітньому та науковому процесах.

Завданням вищої медичної освіти є формування фахівця як особисJ
тості творчої, здатної до самоосвіти та інноваційної діяльності. Тож самоJ
стійна робота, починаючи із студентської лави, є найбільш важливою форJ
мою освітнього процесу, основою для майбутнього лікаря, «приреченого»
навчатися протягом усього життя.

Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету
(НБ ХНМУ) імплементує інформаційноJбібліотечні ресурси в єдиний
освітній простір університету, модернізуючи традиційні та впроваджуючи
інноваційні технології. Створення інформаційноJресурсного середовища
університету є одним з головних векторів діяльності бібліотеки. Можливість
користувачам отримувати джерела інформації дистанційно робить бібліоJ
теку університету важливою ланкою в навчальному та науковоJдослідному
процесах.

Візитною карткою бібліотеки в ІнтернетJпросторі є власний сайт
libr.knmu.edu.ua, створений у 2012 році. Це зручний інструмент в інформаJ
ційноJпошуковій діяльності як студента, так і науковця університету, який
надає доступ до власних та відділених ресурсів.

Власні ресурси. Головним ресурсом, який розкриває фонд бібліотеки
в цифровому середовищі, є Електронний каталог (ЕК). Сьогодні він налічує
186 тисяч бібліографічних записів, 1 300 – надають доступ до повних тексJ
тів. Про його затребуваність свідчить статистика: за 10 місяців 2014 року
користувачами здійснено майже 3 мільйони результативних пошуків, більш,
ніж за попередні 2 роки.
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З метою забезпечення оперативного і максимально повного інформуJ
вання співробітників і студентів про нові дослідження і досягнення в зручJ
ному для них форматі НБ ХНМУ створила і постійно поповнює проблемноJ
орієнтовані бібліографічні бази даних (ПОББД) за тематикою основних
наукових напрямків діяльності університету: Здоров'я здорових, Мініінва%
зивні втручання, Серцево%судинні захворювання, Вірусно%бактеріальні
інфекції. Також створено ПОББД «Доказова медицина» як актуальний наJ
прямок оптимізації якості надання медичної допомоги. Усі ПОББД створеJ
но на основі ЕК.

У 2011 році НБ ХНМУ ініціювала створення відкритого електронного
архіву університету – Репозитарію ХНМУ і стала координатором цього
проекту. Репозитарій є частиною електронної колекції бібліотеки і налічує
сьогодні понад 6 300 повнотекстових матеріалів. За змістом це універJ
сальний науковоJосвітній архів, складається з окремих колекцій/фондів
відповідно до структурних підрозділів університету (кафедри, НДІ, центри,
музей, бібліотека та ін.). Фонди кафедр поділені на зібрання, серед яких:
лекційні матеріали для студентів, навчальноJметодичні матеріали, науJ
кові праці, наукові роботи молодих вчених. Тож студент має можливість
з будьJякої точки доступу отримати необхідну навчальну літературу; для
тих, хто проводить науковоJдослідну роботу, цікавими будуть колекції науJ
кових праць.

Віддалені ресурси. Понад 15 років бібліотека здійснює аналітикоJсинJ
тетичну обробку ІнтернетJресурсів. Результат цієї роботи представлено
на сайті бібліотеки. До уваги користувачів: еJПеріодика (вебліографічний
покажчик електронних архівів періодичних видань України, країн СНД та
інших зарубіжних країн), WebJнавігатор (Пошукові системи, каталоги, наJ
вігатори; Інформаційні портали, електронні бібліотеки, архіви, бази даJ
них; Ресурси з доказової медицини; Патентні ресурси і бази даних тощо),
Система наукометричного моніторингу суб'єктів наукової діяльності УкJ
раїни «Український індекс наукового цитування» та багато іншого.

З метою популяризації цих ресурсів та підвищення інформаційної кульJ
тури на базі бібліотеки проводяться заняття «Медичні ресурси Інтернет»
для студентів та лікарівJінтернів та в рамках «Школи молодого педагога» –
для викладачів. Стали традиційними щорічні семінари для молодих вчених
«Надійні інформаційні ресурси для медичної науки» та «Публікаційна кар'єJ
ра науковця: наукометричний підхід»; для іноземних студентів – уроки знайJ
омства з бібліотекою та її ресурсами англійською мовою «Library Lessons
for English Medium Students» та ін. Усі ці заходи інтегрують бібліотечні проJ
дукти і послуги у науковоJосвітній простір нашого університету, підвищуюJ
чи інформаційну компетентність його студентів та викладачів.

Вдосконалення технологій навчання посідає одне з перших місць сеJ
ред численних нових напрямків розвитку вищої школи. Формування навиJ
чок самостійної роботи як навчальної, так і наукової, креативного підходу
в освіті, критичного мислення, нової культури, тобто підвищення ефективJ
ності педагогічного процесу вимагає впровадження нових інформаційноJ
комунікаційних технологій. Застосування сучасних технологій, зокрема
хмарних сервісів – вимога сьогодення. Це технології розподіленої обробки
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даних, в якій комп'ютерні ресурси і потужності надаються користувачу як
інтернетJсервіс. Хмарні webJдодатки надають студентам і викладачам вузу
інструменти, використання яких підвищить ефективність спілкування та
спільної роботи. Серед них: поштовий сервіс в домені вузу, особистий
простір для зберігання даних, готові шаблони для створення сайтів і перJ
сональних сторінок, спільне створення та редагування документів, спільні
календарі із загальними заходами та проведення webJконференцій тощо.

Таким чином, створення віртуального інформаційноJбібліотечного осJ
вітнього середовища із залучення сучасних технологічних сервісів дозвоJ
ляє в короткі терміни отримати доступ до онлайнJресурсів, здійснювати
оперативну інформаційну підтримку і підвищувати ефективність навчальJ
ного процесу і наукових досліджень в ХНМУ.

НОВІТНЯ НАУКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ФОРМА УДОСКОНАЛЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФАРМАКОЛОГІЇ

Киричок Л.Т., Миронченко С.І., Єрмоленко Т.І.

Серед нових технологій навчання, які суттєво визначають якість фахоJ
вої підготовки майбутніх лікарів, важливу роль відіграють нові інформаційні
технології. Вони забезпечують використання в навчальному процесі здоJ
бутків науки, актуалізують теоретичні та практичні питання, формують
інформаційне середовище в освітній галузі. Цього вимагає й розвиток та
реформування національної системи охорони здоров'я, що не можливо
без всебічної підготовки нового покоління висококваліфікованих лікарів,
які вже під час навчання повинні мати змогу оволодіти найновішими досягJ
неннями з  предмету, що вивчається.

Аналіз науковоJпедагогічних публікацій останніх років свідчить про заJ
цікавленість викладачів сучасної вищої школи у використанні серед наJ
вчальних матеріалів з фармакології нових відомостей про загальні законоJ
мірності дії ліків, характер ефектів та їх механізмів у нових лікарських заJ
собів, особливо комбінованих, вивчених за останній час нових видів дії
у відомих препаратів та пов'язаних із цим додаткових показань для застоJ
сування. Цікавими можуть бути відомості методичного характеру, а саме:
про реальні шляхи пошуку й одержання нових ефективних лікарських заJ
собів, про патогенетичні підходи та нові механізми дії ліків у терапії захвоJ
рювань, де ще не досягнуто клінічного успіху. Динамічний характер фарJ
макології формулює багато запитань до кожної навчальної теми, де поряд
із базовим матеріалом, необхідно викладати нові відомості на підставі суJ
часних наукових даних.

Ураховуючи вимоги й реалії сучасної медичної та фармацевтичної наук,
інтеграцію вітчизняного лікознавства у світовий науковий простір, навчальJ
ний матеріал за окремими темами може бути оновлений інформацією про
зарубіжні препарати та їх та їх особливості порівняно з традиційними заJ
собами базової національної терапії.

Реалізація таких завдань вимагає напруженої роботи самих викладачів.
Це стосується перш за все методичного забезпечення як самостійної роJ
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боти студентів, так і праці викладачів з метою доцільного керівництва саJ
мостійною роботою студентів із новітньою науковою інформацією. При
цьому увага звертається на шляхи й прийоми пізнавальної діяльності, на
інтерес працювати творчо та здатність розв'язувати  конкретні наукові завJ
дання. Формуванню майбутнього спеціаліста, його здатності творчо мисJ
лити також сприяють навички удосконалення своїх знань відповідно до
сучасних досягнень науки. На їх підставі навчальний матеріал з фармакоJ
логії поповнюється класифікаціями, що базуються на нових механізмах дії
лікарських засобів (антидепресанти, противірусні), сучасним розумінням
деяких загальних закономірностей дії ліків (виникнення лікарської залежJ
ності від трамадолу), новими видами фармакологічної дії відомих препаJ
ратів (зменшення післяінфарктних структурних порушень у серці під вплиJ
вом лозартану), які обумовлюють нові показання до застосування, і т. ін.

З досягненням наукової фармакологічної думки студенти знайомляться,
працюючи на кафедрі в студентському науковому гуртку. Доповідь на тему
«Простатопротектори» відзначено ІІ премією на Міжнародній електронній
науковій конференції студентів та молодих науковців (Москва, 2014). На
фестивалі молодіжної науки університету (Харків, 2014) було представлеJ
но студентські доповіді, присвячені проблемам хронофармакології, фарJ
макотерапії склеродермії, сучасним принципам лікування інфаркту міоJ
карда, патогенетичної корекції глюкокортикоїдJіндукованого остеопорозу.
Новітнє обґрунтування на науковій сесії ХНМУ представили студенти у
своїх доповідях про застосування метадону  в лікуванні опіоїдної залежJ
ності, сучасні засоби терапії хвороби Альцгеймера, переваги та недоліки
вживання анаболічних стероїдів у спорті. СтудентиJбакалаври брали участь
у міжкафедральній науковоJпрактичній конференції «АнтибіотикорезисJ
тентність, сучасний погляд на проблему та шляхи подолання», проведеній
у квітні 2014 року з ініціативи кафедри мікробіології ХНМУ.

Особлива увага в навчальному процесі приділяється новим науковим
патогенетичним розробкам, що доповнюють уявлення про механізм дії відоJ
мих і нових лікарських засобів. Цей матеріал обов'язково викладається на
лекціях, включається в методичні розробки для викладачів з метою висвітJ
лення зазначених питань і на практичних заняттях. Поглиблене знання
механізму дії нестероїдних протизапальних засобів допомагає засвоїти
принципи профілактики їх небезпечного застосування в клініці, а сучасні
наукові досягнення, що стосуються проблеми стресу та його наявності
при поширених гострих патологічних станах (крововтрата, травматична
хвороба, рановий процес) або декомпенсації функцій внутрішніх органів
(гостра серцевоJлегенева, ниркова, печінкова недостатність і т. ін.) приJ
вертає інтерес майбутніх лікарів до проблем комплексної терапії із застоJ
суванням стресопротекторів, антиоксидантів, антигіпоксантів для оптиміJ
зації корекції його несприятливих наслідків. У цьому ж аспекті подаються
й нові дані про комбіновані препарати, їх переваги як засобів політропної
дії, що широко впроваджено на сучасному етапі їх технологічного створенJ
ня та клінічного застосування серед поширених фармакологічних груп заJ
собів. Розуміння принципів комбінування, доцільності одночасного впливу
на різні патогенетичні ланки багатофакторних захворювань й урахування
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сучасних відомостей про сумісність та взаємодію ліків служить підґрунтям
раціональної фармакотерапії, принципами якої повинні володіти майбутні
лікарі.

Висновки. Застосування найновішої наукової інформації то методичJ
них форм її впровадження в навчальний процес – один із шляхів забезпеJ
чення конкурентоспроможності, підвищення якості освіти випускників виJ
щих медичних навчальних закладів та процесу інтеграції національної проJ
фесійної підготовки до Європейського освітнього простору.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ»

Клименко В.А., Кандиба В.П., Карпушенко Ю.В., Лупальцова О.С.

Постановка проблеми. У наш час з кожним роком зростають вимоги
до якості та рівня підготовки майбутніх лікарів. Ураховуючи, що медичні
дисципліни відносяться до швидко змінюваних дисциплін, необхідно регуJ
лярне оновлення матеріалу. Створення простого навчального методичноJ
го комплексу (текст лекцій, контрольні питання, тестові і ситуаційні завJ
дання і тощо) вже є недостатнім. Велика увага в даному напрямку приJ
діляється використанню в навчальному процесі новітніх інформаційних
технологій та інтерактивних методів розвиваючого навчання, що підвищуJ
ють мотивацію студентської молоді. Інтерактивні методи і інноваційні
інформаційні технології формують у студентів вищу форму компетенції –
здатність виявляти сутність проблем, що виникають в ході професійної
діяльності, аналізувати результати клінікоJдіагностичних досліджень, удосJ
коналювати свої професійні знання і навички; можливість до аналізу меJ
дичної інформації за допомогою системного підходу, сприйняття інновацій
з метою вдосконалення своєї професійної діяльності, використання отриJ
маних теоретичних, методичних знань і умінь з фундаментальних природJ
ничих дисциплін у науковоJдослідній, лікувально – діагностичній роботі.

Формулювання мети. Розглянути використання новітніх інформаційJ
них технологій та інноваційних інтерактивних педагогічних методів, які приJ
датні для викладання дисципліни «Пропедевтика педіатрії» для студентів.

Аналіз матеріалів публікацій. Інтерактивний метод – найсучасніша
форма активізації освітнього процесу. Інтерактивний (inter – взаємний, act –
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діяти) означає взаємодіяти, перебувати в режимі бесіди з будьJким. Вони
передбачають взаємодію не тільки «викладач студент», але і «студент –
студент» [1]. Одним із способів набуття як теоретичних, так і практичних
знань вважається організація та проведення «професійної гри» – імітації
професійної діяльності в обстановці, максимально наближеною до умов
реальної ситуації [2, 3].

Виклад основного матеріалу. Спрямованість на клінічну підготовку є
особливістю навчального процесу на кафедрі пропедевтики педіатрії № 2.
Інноваційне навчання з використанням тренінгових технологій у вигляді
«професійної гри» дозволяє більш успішно формувати і удосконалювати
у студентів навички практичної професійної діяльності. Співробітниками
кафедри розроблені алгоритми проведення інтерактивних методів при
вивченні дисципліни «Догляд за хворим». Між студентами заздалегідь розJ
поділяються різні ролі і визначаються цілі, завдання для кожного учасниJ
ка, вказується місце дії та технічне оснащення і т. д. Наприклад, дії молодJ
шого медичного персоналу в приймальному відділенні лікарні при заповJ
ненні медичної документації, при проведенні розпитування хворої дитини,
при виявленні педикульозу та корости, дії при транспортировці хворого в
різні відділення стаціонару, при проведенні техніки антропометричних
вимірів у дітей різного віку та ін. Рецензенти з числа студентів детально
аналізують ведення хворого на кожному етапі, вказуючи на правильність
виконуваних дій, недоліки або помилки. Викладач проводить аналіз дій
кожного учасника, коментує відповіді, виступає як консультант. При проJ
веденні клінічної професійної гри активізується розумова і пізнавальна
діяльність студентів, формуються професійні навички.

З сучасних інноваційних освітніх технологій, що застосовуються на каJ
федрі є «навчальний турнір», який представляє собою форму занять, що
додають навчальному процесові змагальний характер, сприяє розвитку
навичок інтелектуальної колективної діяльності та публічних виступів,
а також особистої відповідальності кожного учасника. Розроблені алгоJ
ритми змістового модуля «Система дихання у дітей» дисципліни «ПропеJ
девтика педіатрії» дозволяють проводити внутрішньогрупові студентські
турніри. Тематика турніру включає проблеми визначення основних і доJ
даткових симптомів захворювань органів дихання, патологічних синдромів,
постановки синдромального діагнозу, призначення додаткових методів
дослідження органів дихання у дітей. З використанням кейсJметоду ствоJ
рено кейси (ситуаційні вправи) за темою, що надають «образи» реальних
проблем чи реальних ситуацій. Підготовка до турніру починається з оголоJ
шення викладача, що чергове заняття буде проводитися у формі турніру.
Пропонується тема. Готуючись до турніру, студенти повинні вивчити матеJ
ріали лекцій з цього розділу, ознайомитися з основною і додатковою літеJ
ратурою. На початку заняття викладач розбиває групу на дві або три коJ
манди, що залежить від чисельності групи. Склад команд повинен бути
приблизно рівним за навчальними можливостями студентів. Для ведення
турніру та визначення переможців бажано мати двох помічників з числа
авторитетних студентів. Слід зауважити, що їх судження про гру команд
допомагають викладачеві зрозуміти студентський погляд на події, повніше
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і точніше оцінити можливості студентів. При доборі завдань треба мати на
увазі їх кількість і якість. За якістю вони повинні бути достатньо складниJ
ми, щоб створювати інтелектуальну напругу, і різноманітними, щоб виявJ
ляти різні здібності студентів. Їх кількість повинна давати можливість всім
студентам проявити свою активність, знання та вміння. Викладачеві слід
домагатися, щоб провідні ролі поперемінно брали на себе всі члени коJ
манд. Завершується турнір підбиттям його підсумків, визначенням переJ
можців.

Незважаючи на велику кількість інноваційних методів, як і раніше, своєї
актуальності не втрачають традиційні педагогічні методи, серед яких слід
зазначити науковоJдослідну роботу, що є одним з ефективних шляхів виJ
ховання фахівця інноваційного типу. Вона активізує пізнавальну та творчу
діяльність студентів, створює оптимальні умови для підвищення рівня проJ
фесійної підготовленості студентів медичного університету та формує не
тільки дослідні вміння та навички, а й інші професійні якості. Доцільність її
використання у студентів в умовах інноваційного навчання в професійноJ
му становленні фахівців не викликає сумніву. Поширеною формою позааJ
удиторної самостійної роботи студентів є студентські конференції, які проJ
водяться в різних формах: науковоJпрактичні дебати, круглий стіл, робота
в «малих групах», ігри «діагностика патологічного синдрому», «Що? Де?
Коли?» та ін. До роботи залучаються студенти кількох груп, які заздалегідь
готуються за темою конференції, активно відповідають на питання доповJ
ідачів, беруть участь у вікторинах, в обговоренні представлених хворих або
клінічних ситуацій. Обміну досвідом, виявленню талановитої і перспективJ
ної молоді, підвищенню науково прогресу сприяють студентські дистанційні
інтернетJконференції з міжнародною участю з публікацією тез і статей.
Кожен метод формує свої компетенції, тому доцільно поєднування різних
методів і форм освітнього процесу сприяє досягненню найбільшого ефекJ
ту від їх використання.

Висновки і перспективи в даному напрямку:
1. Викладання дисципліни «Пропедевтика педіатрії» потребує впровадJ

ження новітніх тренінгових технологій, що підвищують ефективність наJ
вчального процесу, поліпшують розуміння, активізують пізнавальний інтеJ
рес, сприяють розвитку дослідницьких, комунікативних та творчих навичок.

2. Враховуючи дисциплінарні особливості результативними методами
є професійні тренінги у вигляді професійної гри, навчальних турнірів з виJ
користанням кейсJметоду.

Необхідними перспективами є використання новітніх інформаційних
технологій, таких, як створення електронного банку сучасних даних з дисJ
ципліни з онлайн доступом до інформаційного ресурсу з періодичним оновJ
ленням. Він включає новітні літературні видання, відеоуроки, поточні ноJ
вини, дані про нові технології і методи діагностики, лікування захворювань
у дітей в Україні та інших країнах світу, посилання на інші інформаційні
джерела, що містять сучасні відомості. Важливим методом співробітництJ
ва між викладачами і студентами є створення послуги зворотного онлайнJ
зв'язку між співробітниками кафедри та студентами стосовно дисципліJ
нарних питань.
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ
МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Кнігавко В.Г., Радзішевська Є.Б., Солодовніков О.С.

У цивілізованому світі медичні кадри прирівнюють до стратегічного каJ
піталу – більше двох третин капіталовкладень у систему охорони здоров'я
спрямовують на кадрове забезпечення. Країна, яка не має системи освіJ
ти, що здатна підготувати кадри вищої кваліфікації, неминуче відстає
в техніці та технологіях [3]. Постійне вдосконалення освітнього процесу
на всіх рівнях є нагальною потребою сьогодення, проте нові віяння, якими
натепер супроводжується перехід до євроінтеграційних процесів, вимагаJ
ють дуже обережного підходу до їх реалізації, особливо в сфері медичної
освіти [1].

У деяких медичних вузах застосовується ряд заходів по впровадженню
у навчальний процес питань доказової медицини, нанотехнологій, вивчаJ
ються критерії якості освіти, що прийняті у зарубіжних університетах [1].
У процес навчання у вищих медичних школах впроваджується проблемноJ
орієнтований підхід, алгоритми клінічного мислення, ігрове моделювання
діяльності лікаря, міждисциплінарна інтеграція, комп'ютеризація [4]. У ряді
досліджень [5] визначено, що в електронних засобах навчання процедурJ
ного типу якість передачі знань, які характеризують уміння фахівця з міJ
німальною кількістю відхилень здійснювати правильні послідовності дій
(основа формування компетенцій), у середньому, на 22% вища, ніж у траJ
диційних навчальних матеріалах, створених для підтримки самостійного
вивчення. Тести, у яких поставлена задача знаходження послідовності ваJ
ріантів відповідей, мають істотно більшу можливість адекватно відобразиJ
ти рівень сформованості процедурних знань, ніж тести альтернативного
та вибіркового типів [5].

Вирішити проблему вдосконалення вищої медичної освіти неможливо
без залучення сучасних досягнень педагогіки у царині організації та інтенJ
сифікації навчального процесу. Проте слід зазначити, що, незалежно від
обраних технологій і методів удосконалення викладання предмета, викJ
ладач повинен володіти прогресивними принципами викладання, прагнуJ
ти досягнення ідеалу в своїй роботі, а також мати заслужений авторитет
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у середовищі професіоналів та студентів. Для правильної організації наJ
вчального процесу істотне значення має приклад внутрішньої дисципліни
самого викладача щодо виконання своїх обов'язків. Там, де поруч з автоJ
ритетом фахівця міцно закріплена моральна сила наставника, там не буває
непорозумінь у питаннях навчальної дисципліни та організації педагогічJ
ного процесу [2].

На сучасному етапі розвитку науки багато напрямків об'єднуються для
того, щоб породити новий напрямок або взаємно збагатити методологію,
яка дозволила б покращити розуміння різних складних процесів і феноJ
менів. Істотну роль в інтеграції наук відіграють інформаційних технологій
(ІТ), що пропонують засоби практичної реалізації наукових здобутків та
підвищення ефективності праці. Інформаційні технології використовуються
також і в сфері медичної освіти, а їхня ефективність визначається викориJ
станням нового покоління навчальної літератури, телемедицини, інтерJ
нетJтехнологій [2].

В останній редакції Закону України «Про вищу освіту» підкреслюється,
що основною ідеологією вищої освіти сьогодення є її максимальне зблиJ
ження із майбутнім виробництвом та наукою. При цьому закон дозволяє
вищим навчальним закладам розробляти та реалізовувати освітні програJ
ми в межах ліцензованої спеціальності. Це дає змогу модифікувати курси
дисциплін, що викладаються та адаптувати їх до сучасної медичної наукоJ
вої та практичної діяльності.

Так, на кафедрі медичної та біологічної фізики і медичної інформатики
Харківського національного університету до курсу медичної інформатики
включено огляд сучасного медичного обладнання. Повнотекстові розділи
присвячено системам для проведення функціональних і морфологічних
досліджень та штучним органам і системам, які реалізовано як апаратноJ
програмні комплекси.

Сформульована у 80Jх роках минулого століття теза про перетворення
медицини з мистецтва на науку стала підґрунтям для появи доказової меJ
дицини. Ми визнали за необхідне включити цей розділ до курсу інформаJ
тики, надавши переваги детального розгляду двох основних його постуJ
латів – правильного планування медичного дослідження та коректної маJ
тематичної обробки інформації, що, з нашої точки зору, має стати фундаJ
ментом для формування світогляду майбутнього науковця.

Вкрай необхідним, з нашого погляду, є також формування у майбутJ
нього лікаря системного світогляду. Теоретичними основами цієї ідеології
є теорія систем і системного аналізу, кібернетика та теорія прийняття
рішень, які ми також ввели у практику викладання дисципліни. На великій
кількості практичних прикладів студентам доводиться, що системний
аналіз та теорія функціональних систем дозволяють передбачувати повеJ
дінку складної біологічної системи, отримувати максимально можливий
обсяг інформації про параметри її функціонування, їхні взаємозв'язки та
виявляти відхилення цих параметрів від показників норми шляхом зіставJ
лення з модельними характеристиками [6].

Наявність управління є обов'язковою ознакою складної системи, що
забезпечує одну з головних її властивостей – цілісність. Кібернетика як
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наука про управління є другою невід'ємною складовою аналізу складних
систем та потребує вивчення її основних положень.

Теорія прийняття рішень робить можливим створення та застосування
експертних систем в медицині, використання методів експертного оцінюJ
вання в складних предметних сферах, оптимізацію процесів управління
складними системами в умовах ризику та невизначеності.

У супровід до теоретичного матеріалу пропонується низка ситуаційних
задач для індивідуального осмислення актуальності матеріалу, що виклаJ
дається.

Таким чином, основним напрямком вдосконалення системи охорони
здоров'я на сучасному рівні розвитку суспільства є безперервне впровадJ
ження високих технологій на всіх рівнях надання медичної допомоги,
об'єднання сильних сторін спеціалізації та інтеграції в медицині в цілому
і в окремих її розділах [7]. Знання та використання на практиці сучасних ІТ
дозволяє оптимально організувати як робочі процеси, так і наукове досJ
лідження, підвищувати ефективність прийняття рішення і точність постаJ
новки діагнозу. Це необхідно знати й застосовувати студенту – майбутньJ
ому лікарюJфахівцю. Саме тому й у викладанні медичної інформатики поJ
винен домінувати системний, інструментальноJтехнологічний підхід до
вивчення основних її проблем.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ
МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Коваленко О.В., Куренкова К.М.

Завданням освіти сьогодні, насамперед, є виховання в молоді довіри
до динамічних знань, усвідомлення потреби розвитку своїх творчих здібноJ
стей. Проте високий професіоналізм фахівця повинен поєднуватися з роJ
зумінням наслідків своєї діяльності для суспільства та відповідальністю
перед ним. Фахівець з вищою освітою на сьогодні – це людина гуманна,
відповідальна, з громадянськими та моральними якостями.

Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна
діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внеJ
сенні новоутворень у традиційну систему. Прагнення постійно оптимізуJ
вати навчальноJвиховний процес зумовило появу нових і вдосконалення
використовуваних раніше педагогічних технологій різних рівнів і різної
цільової спрямованості.

Інтеграція знань, різних видів діяльності у змісті психологічної освіти стуJ
дентів коледжу формує інтелектуальний потенціал особистості, сприяє утJ
вердженню гуманістичних цінностей, розвиває громадську свідомість [2].

На сьогодні у системі вищої освіти існують спеціальності, які знахоJ
дяться у межах міждисциплінарної компетенції. Однією з таких спеціальJ
ностей є медична психологія. Вона є однією з проблемних наук, бо лежить
в перетині площин таких наук, як медицина та загальна психологія [5].

Мета, яку ми ставимо при викладанні медичної психології як дисципJ
ліни циклу наукової та природничої підготовки, – навчити студентів стилю
поведінки з невпевненим пацієнтом, навичкам надання психологічної
підтримки людині в надзвичайних ситуаціях та під час терористичних актів.
Саме тому на тему психологічного спілкування медпрацівника і пацієнта
в надзвичайних ситуаціях сьогодні особливо хочеться привернути увагу.

Застосування інноваційних прийомів з даної дисципліни мають допоJ
могти майбутньому медичному працівнику навчитися стабілізації психоJ
емоційного стану в умовах стресу, набути навичок психологічного впливу
на хворих, які перебувають в кризовій ситуації та стресовому стані. СтуJ
денти навчаються методам постстресових реакцій організму за допомоJ
гою кімнати психоемоційного розвантаження. На сьогоднішній день ця
дисципліна недостатньо забезпечена методичною літературою.

Висвітлення теми «Психологічного спілкування медичного працівника
з постраждалими під час надзвичайних ситуацій» неможливе без викорисJ
тання інноваційних прийомів навчання. Викладачами циклу розроблені
мультимедійні лекції, структурноJлогічні схеми (для контролю знань стуJ
дентів). Розроблена методика впровадження активних та інтерактивних
методів навчання для практичних занять (ділові та рольові ігри).

Психогенні розлади під час стихійних лих та надзвичайних ситуацій
мають особливе місце, тому що виникають одночасно у великої кількості
людей, вносячи дезорганізацію до загального ходу рятувальних робіт. Цим
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визначається необхідність оперативної оцінки стану постраждалих, прогJ
нозу виявлених порушень, а також проведення усіх можливих (в конкретJ
них екстремальних умовах) лікувальних заходів [3]. Зміст цього розділу
теми подається із застосуванням фотоальбомів та відеороликів.

Цілі та завдання екстреної психологічної допомоги включають профіJ
лактику гострих панічних реакцій, психогенних нервовоJпсихічних поруJ
шень; підвищення адаптаційних можливостей організму. Екстрена психоJ
логічна допомога населенню повинна базуватися на принципі «запису»
в поверхневі шари свідомості, тобто на роботі із симптомами [4]. При викJ
ладанні цієї частини теми ефективно застосовувати мультимедійні преJ
зентації з фотографіями та описами вищезазначених психічних порушень.

Нерозривний динамічний зв'язок чинників біологічної, психологічної
і соціальної природи в механізмах психічної дезадаптації у постраждалих
під час стихійних лих і катастроф визначає комплексний характер роботи
для її подолання.

Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін,
В. Журавльов, В. Загвязинський, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) намагаJ
ються співвіднести поняття нового в педагогіці з такими характеристикаJ
ми, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове. Велика кільJ
кість соціологів, медиків, психологів та представників інших наук вважаJ
ють за необхідне теоретичне та методологічне об'єднання різних спеJ
ціалістів для аналізу реакцій та поведінки людей під час стихійних лих,
вивчення їх впливу на фізичне і психічне здоров'я, а також планування доJ
помоги потерпілим.

Проведення психотерапії і психопрофілактики здійснюють в двох наJ
прямках: психопрофілактика та психотерапія [1]. У методичному забезJ
печенні викладачів циклу наявний арсенал психодіагностичних методик
для діагностики особистості. Студенти вчаться діагностувати ступінь триJ
вожності пацієнта, його психоемоційний стан тощо.

При наданні допомоги постраждалим із різними психічними розладаJ
ми, а саме: оніміння тіла, тривога, порушення сну, роздратованість, підвиJ
щена збудженість, страхи, емоціональна лабільність тощо, які виникли
внаслідок стресової ситуації, основним є виключення випадків афектного
збудження і агресивних реакцій при помутнінні свідомості [6].

Головними принципами надання допомоги людям в умовах надзвичайJ
ної ситуації є невідкладність, наближеність до місця пригоди, очікування
відновлення нормального стану, простота психологічного впливу.

Щоб донести до студентів важливість невідкладності психологічної доJ
помоги, необхідно в методику проведення практичного заняття включати
рольові ігри, які допоможуть навчити студентів діяти в екстремальних сиJ
туаціях.

Необхідність упровадження інноваційних технологій сприяють підвиJ
щенню інтересу до навчання, ініціативності студентів у навчальній роботі,
пізнавальній самостійності, напруженню розумових сил при розв'язанні
поставленого пізнавального завдання позитивно впливають на активність
студентів у навчанні, створюючи сприятливі умови для розвитку їхньої наJ
вчальноJпізнавальної діяльності.
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Отже, питання методичного забезпечення успішності навчання стуJ
дентів ми вбачаємо у розробці методичних матеріалів для проведення заJ
нять з психології шляхом інтерактивного навчання, визначення критеріїв
оцінювання сформованих знань, умінь та навичок, які допомагатимуть
розвивати у студентів необхідність самостійно визначитися в світі, прийJ
мати обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього, застосовувати на
практиці отримані знання з психології, бути активним і мобільним
суб'єктом на ринку праці.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
НА КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 1,

ОСНОВ БІОЕТИКИ І БІОБЕЗПЕКИ

Ковальова О.М., СафаргалінаJКорнілова Н.А.,
Герасимчук Н.М., Кочубей О.А.

Для успішної професійної підготовки високо кваліфікованих фахівців
у нових соціальноJекономічних умовах на перший план виходить осоJ
бистість студента, здатність його до самостійності прийняття рішень і доJ
ведення їх до виконання, тобто освіта стає особистісноJорієнтованою.

Багатьма дослідженнями доведено, що використання традиційних (поJ
яснювальноJілюстративних) методів навчання у вищій школі малоефекJ
тивно, тому вони переважно орієнтовані на пам'ять, а не на мислення
(Р. Аткінсон, 1980), мало сприяють розвитку творчих здібностей, самоJ
стійності, активності студентів. Дослідження американських вчених Р. КарJ
нікау і Ф. Макелроя виявили достовірну закономірність навчання: людина
пам'ятає 10% прочитаного; 20% почутого; 30% побаченого; 50% побачеJ
ного і почутого; 80% того, що говорить сам; 90% того, до чого дійшов
у процесі самостійної діяльності (5).
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Сьогодні основні методичні інновації у вищій школи пов'язані із застоJ
суванням інтерактивних методів навчання, основаних на принципах взаєJ
модії, активності студентів, опорі на колективний досвід, обов'язково звоJ
ротного зв'язку.

Слово «інтерактив» від англійського «Interact» («Inter» – взаємний, «act» –
діяти). Термін «інтерактивна педагогіка» був введений в 1975 р. німецьким
вченим Гансом Фріцем, який визначив мету інтерактивного процесу «... як
зміна і поліпшення моделей поведінки його учасників: аналізуючи власні
реакції та реакції партнера, учасник змінює свою модель поведінки» (1).

Інтерактивність означає здатність взаємодіяти чи знаходитись в режимі
бесіди, діалогу з кимJнебудь (людиною) або чимJнебудь (комп'ютером). ІншиJ
ми словами, студенти легше розуміють і запам'ятовують матеріал, який
вони вивчали шляхом активного залучення в навчальний процес.

Мета дослідження: огляд інтерактивних методів навчання на клінічних
кафедрах терапевтичного профілю; використання інтерактивних методів
на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та
біобезпеки.

Залежно від характеру взаємодії викладача та студентів розрізняють
три види методів навчання: пасивні, активні та інтерактивні, кожен з яких
має свої особливості.

Пасивний метод – форма наJ
вчання, у процесі якого викладач
є основною дійовою особою, що
керує ходом заняття, а студенти
виступають в ролі пасивних слуJ
хачів, підпорядкованих директиJ
вам викладача. Зв'язок викладача
зі студентами на пасивних занятJ
тях здійснюється за допомогою
опитувань, самостійних, контрольних
робіт, тестів і т. п.

З точки зору сучасних педагогічних технологій та ефективності засвоєJ
ння студентами навчального матеріалу пасивний метод малоефективний,
але має деякі плюси: відносно легка підготовка до заняття з боку викладаJ
ча, можливість викладу великого обсягу навчального матеріалу за обмеJ
жений часу в рамках заняття.

Активний метод – форма наJ
вчання, в процесі якого студенти
та викладач взаємодіють один з одJ
ним і студенти тут не пасивні слуJ
хачі, а активні учасники; студенти
та викладач знаходяться на рівних
правах. Якщо пасивні методи приJ
пускають авторитарний стиль
взаємодії, то активні, убільшей стуJ
пені, – демократичний стиль.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТУДЕНТ
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Інтерактивний метод – форJ
ма навчання, в процесі якого стуJ
денти і викладач знаходяться
в режимі бесіди, діалогу між соJ
бою. Це, перш за все, діалогове
навчання шляхом взаємодія між
студентом і викладачем, між саJ
мими студентами, які виконують
конкретні цілі та завдання.

На відміну від активних методів, інтерактивні методи орієнтовані на
більш широку взаємодію студентів не тільки з викладачем, але й один
з одним, на домінування активності студентів в процесі навчання. Роль
викладача на інтерактивних заняттях зводиться до напрямку діяльності
студентів на досягнення цілей заняття.

Особливість інтерактивних форм навчання – високий рівень взаємно
спрямованої активності суб'єктів взаємодії, емоційне, духовне єднання
учасників.

Задачі інтерактивних форм навчання: пробудження інтересу, мотиваJ
ція студентів до досліджуваної проблеми; ефективне засвоєння навчальJ
ного матеріалу; самостійний пошук шляхів та варіантів вирішення поставJ
леної навчальної задачі; взаємодії між студентами, навички роботи в коJ
манді, прояв терпимості до будьJякої точки зору; формування у студентів
власної думки, життєвих і професійних навичок; вихід на рівень усвідомлеJ
ної компетентності студента.

Отже, при інтерактивному навчанні створюється середовище освітньоJ
го спілкування, яке характеризується відкритістю, взаємодією учасників
на рівних правах, накопиченням спільних знань, що дозволяє забезпечити
високу мотивацію, міцність знань, творчість, комунікабельність, активну
життєву позицію, збереження індивідуальності, свободу самовираження,
взаємоповагу.

Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій за
допомогою таких методів: ділова гра, метод рольових ігор, кейсJметод
(метод випадків і ситуацій), ПОПСJформула, метод мозкового штурму,
круглий стіл, клінічні розбори та ін. Усі методи ориєнтовані на активізацію
пізнавальної діяльності та реалізацію потреб студентів, тому особлива
увага приділяється створенню атмосфери співробітництва, взаємодії,
в якій учасники процесу більш мобільні, відкриті й активні (3).

Одна із стратегій інтерактивного навчання – це робота в малих групах,
яка дає всім учасникам (в тому числі і сором'язливим ) можливість брати
участь у роботі, практикувати навички співробітництва, міжособистісного
спілкування, що часто буває неможливо у великому колективі. Робота в малій
групі – невід'ємна частина багатьох інтерактивних методів навчання.

З перерахованих інтерактивних методів навчання на кафедрі пропеJ
девтики внутрішньої медицини № 1, ОББ використовуються рольові ігри,
кейс%метод, ПОПС%формула, проведення студентських конференцій,
олімпіад.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТУДЕНТ
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Ділова гра – форма моделювання умов і відносин професійної діяльJ
ності, що характерні для даного виду практики, яка сприяє розвитку проJ
фесійних навичок, формує навички взаємодії з партнерами, викликає поJ
зитивні емоції, стимулює розумову діяльність, розвиває нестандартне
мислення, формує ділові якості і риси майбутніх фахівців. Специфіка ділоJ
вої гри полягає в тому, що процес навчання максимально наближається
до реальної практичної діяльності, що активізує отримані теоретичні знанJ
ня, переводить їх у практичну діяльність.

Однією з особливостей методу є створення проблемних ситуацій, під
час яких спостерігаються індивідуальна реакція студентів на проблему,
різні варіанти її вирішення, уміння довести рішення до логічного заверJ
шення. Навчання в ділових іграх направлено на формування комунікативJ
них навичок налагоджування і підтримку спілкування, висловлювання своєї
думки і ставлення до різних питань, сприяє розвитку творчої діяльності.

Рольова гра як різновид ділової ігри передбачає розігрування її учасJ
никами ситуації за заздалегідь розподіленими ролями з метою оволодіння
певними поведінковими та емоційними якостями професійної ситуації.
Рольова гра проводиться в невеликих групах (по 3–4 чоловіка). Студенти
отримують завдання на картках, розподіляють ролі, обіграють ситуацію і
показують всій групі.

Наприклад, на заняттях з пропедевтики внутрішньої медицини з метою
засвоєння матеріалу використовуються рольові ігри типу «лікар–пацієнт»,
під час яких студенти можуть розкрити свій потенціал знань більш повно
в порівнянні з рутинною відповіддю на питання. Подібні форми перевірки
готовності студентів до занять охоче приймаються самими студентами.

Використання рольових ігор під час занять дозволяє зробити заняття
більш різноманітними, студенти спілкуються в парах або в групах, що дає
їм можливість проявити самостійність, реалізувати комунікативні вміння
та мовленнєві навички. Вони можуть допомагати один одному, успішно
коригувати висловлювання своїх співрозмовників, навіть якщо викладач не
дає такого завдання.

Кейс*метод (метод caseJstudy або метод конкретних ситуацій (від ангJ
лійського case – випадок, ситуація) – метод активного проблемноJситуаційJ
ного аналізу, який заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних
завдань – практичних ситуацій з урахуванням специфіки освоєння проJ
фесійної діяльності (2). Мета методу – спільними зусиллями групи стуJ
дентів проаналізувати ситуацію J case, що виникає при конкретному полоJ
женні справ, і виробити практичне рішення; після закінчення – оцінка запJ
ропонованих алгоритмів і вибір кращого рішення поставленої проблеми.

Метод використовують як педагогічний прийом, щоб спровокувати дискуJ
сію в навчальній аудиторії. Він відображає не тільки певну практичну пробJ
лему, але й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти
в процесі вирішення даної проблеми. Як основна перевага даного методу
виступає можливість оптимально поєднувати теорію і практику, що представJ
ляється досить важливим при підготовці висококваліфікованого фахівця.

Використання цієї технології дозволяє організувати самостійну роботу
студентів, роблячи її осмисленою, цікавою та ефективною. При вирішенні
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кейса студент не тільки використовує отримані знання, але і проявляє
свої особисті якості, зокрема вміння працювати в групі, демонструє наJ
вички володіння та застосування теоретичних знань на практиці (4).

Даний метод застосовується на кафедрі протягом усього навчального
року з дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Догляд за хвоJ
рими», «Сестринська практика», «Деонтологія в медицині»; за результаJ
том якого у студентів виробляється стійкий навик вирішення практичних
задач.

Методика «ПОПС*формула» є варіантом юридичної технології проJ
фесора права Д. МаккойдаJМейсона з ЮАР, яка використовується при
організації суперечок, дискусій для аргументації своєї позиції.

Методика складається з чотирьох обов'язкових елементів, які студент
повинен використовувати при відповіді: вислови свою позицію – П («я вваJ
жаю.. , а далі в чому полягає його точка зору, припущення»), обґрунтувати
свою точку зору, свою думку – О («тому, що ... пояснює і доводить свою
позиції»), навести приклад – П («наприклад, ...» або «я можу підтвердити
це тим ... факти, що ілюструють довід»), сформулювати висновок – С («тому
.... робить висновок»). Виступ зазвичай займає 1–2 хвилини і може складаJ
тися з двохJчотирьох пропозицій, але найголовніше даної методики – це
те, що студенти висловлюють свою точку зору, ставлення до конкретної
проблеми.

Дана методика застосовується нами для перевірки домашнього завJ
дання, при опитуванні студентів з пройденої теми, для закріплення вивчеJ
ного матеріалу. При вирішенні ситуаційних завдань студенту необхідно не
тільки дати правильну відповідь, але обґрунтувати і аргументувати фактаJ
ми свою відповідь по типу «Я вважаю ... тому, що ..., наприклад ..., тому».

На старших курсах до вже перерахованих форм інтерактивного навчання
можна додати такі форми навчання як клінічні розбори, «круглий стіл»,
дискусії, дебати, мозковий штурм. Ці форми інтерактивного навчання доJ
цільно використовувати на клінічних дисциплінах старших курсів при проJ
веденні диференційної діагностики, обґрунтування вибору тактики та меJ
тодів лікування в клініці внутрішніх хвороб.

Таким чином, одним з основних переваг інтерактивних методів навчанJ
ня є наближення процесу навчання до реальної практичної діяльності майJ
бутніх фахівців. Інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптиміJ
зації навчального процесу, допомагають студентам навчитися вирішувати
проблеми, правильно формулювати власну думку; аналізувати отриману
інформацію; дискутувати, відстоювати свою точку зору; бути більш впевJ
неними та незалежними. Використання інтерактивних методів навчання
дозволяє в процесі навчання знімати нервове навантаження студентів,
дає можливість змінювати форми їх діяльності, переключати увагу на вузJ
лові питання теми занятий; сприяє розвитку комунікативних умінь і навиJ
чок майбутнього фахівця.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 4%ГО КУРСУ

ДИСЦИПЛІНІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"

Кожина Г.М., Черкасова А.О., Стрельнікова І.М.

Технологія [греч. techne (мистецтво, майстерність) + logos (поняття,
навчання)] – сукупність знань про способи і засоби проведення виробниJ
чих процесів, а також самі технологічні процеси, при яких відбувається
якісна зміна об'єкту, що обробляється.

«Технологія навчання» – це сукупність засобів разом з набором метоJ
дик, що визначають порядок і способи застосування цих засобів в навчанні
і вивченні з метою забезпечення необхідного рівня якості управління вивJ
ченням.

Враховуючи розвинені спектри навчальних занять, навчальної діяльJ
ності, способів управління пізнанням, а також високий рівень освітніх
і інших особовоJ і професіонально орієнтованих задач, пріоритетними
у сфері вищої освіти є комплексні освітні технології: педагогічні; інфорJ
маційні; телекомунікаційні (мережеві); інтелектуальні; інноваційні.

У реальній діяльності вищих навчальних закладів ці технології взаємно
переплітаються, використовуються як такі, що доповнюють одна іншу.

Інформаційні освітні технології – це технології навчання, наукових
досліджень і управління, засновані на застосуванні обчислювальної і іншої
інформаційної техніки, а також спеціального програмного, інформаційноJ
го і методичного забезпечення.

Інформаційні технології можуть бути орієнтовані на спеціальні технічні
інформаційні засоби (персональні комп'ютери, аудіоJ і відеосистеми,
фільмоJ і мульмедиаJсистеми).

У наш час в системі вищої освіти реалізуються наступні обслуговуючі
інформаційні засоби: електронні підручники; мультимедійні системи; ексJ
пертні системи; електронні бібліотечні каталоги; електронна пошта; електJ
ронні дошки оголошень; телеконференції; автоматизовані системи оргаJ
нізаційного управління.

Інформаційні технології включають в першу чергу основи універсальJ
них комп'ютерних технологій, а також знайомство з деякими спеціалізоJ
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ваними технологіями, що базуються на універсальних технологіях. Як відоJ
мо, робота викладача складається з різних видів діяльності: навчальної,
що полягає в проведенні навчальних занять і передачі студентам наявних
знань; навчальноJметодичної, що полягає в підготовці до занять і в ствоJ
ренні необхідного для реалізації навчальної діяльності методичного заJ
безпечення («паперового», електронного); науковоJдослідної, що сприяє
інтелектуальному розвитку педагога і його професійному зростанню;
організаційної, що полягає в організації аспектів навчального процесу, що
входять в компетенцію викладача, і в підготовці різних заходів, направлеJ
них на поліпшення навчального процесу; виховної.

Одним з обов'язкових напрямів організаційної діяльності є організація,
проведення і облік поточної успішності студентів. На сьогоднішній день
облік поточної успішності виступає на перший план.

Облік поточної успішності студентів може бути реалізований різним
чином. Це може бути проста фіксація на папері поточної успішності, визJ
начуваної за наслідками роботи студентів на практичних заняттях. Проте
такий підхід досить примітивний і не відображає все різноманіття навчальJ
ного процесу.

На кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології практикується
використовування кредитноJмодульної системи (КМС) для отримання обJ
'єктивної картини успішності студентів.

Облік результатів кредитноJмодульної системи може бути здійснено
різним чином. Одним з варіантів, що використовуються на нашій кафедрі,
є створення відповідної таблиці (бази даних) за допомогою табличного
процесора MS Excel. Всі оцінки заносяться у формовану базу даних. На
підставі оцінок після кожного оновлення обчислюється і виводиться поJ
точний рейтинг. Приклад бланка успішності наведено у таблиці.

У процесі роботи з даною базою ми спостерігали певні переваги та
недоліки використання MS Excel.

4Jа група Тема 2
Пропуски

лекцій ЗалікТема 3 Тема 10
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Приклад обліку успішності студентів за допомогою MS Excel
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Формована вказаним чином база даних обліку успішності володіє ряJ
дом переваг:

  легка і зрозуміла при створенні;
  легко обновляється;
  відображає картину поточної успішності;
  дозволяє оперативно одержувати поточний рейтинг студента.

На першому етапі організації КМС запропонований спосіб її обліку доJ
сить продуктивний.

Проте облік КМС за допомогою табличного процесора MS Excel має
і недоліки :

 неможливість одночасного обліку успішності студентів декількох груп
одного потоку, що мають однакові теми занять і дати проведення окремих
контролів, наприклад, лекційних, аудиторних контролів;

 відсутність автоматизації при отриманні вихідних документів;
 відсутність автоматизації при отриманні додаткової інформації про

студентів (прізвища двієчників, відмінників тощо).
Враховуючи усе вище зазначене, кафедра психіатрії, наркології та меJ

дичної психології вважає доцільним продовжувати розробку, удосконаленJ
ня та впровадження інформаційних технологій у навчальний процес стуJ
дентів для його оптимізації та можливості здійснення всебічного контроJ
лю успішності студентів.

 ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ%ІНТЕРНІВ
ШЛЯХОМ  ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Козько В.М., Бондаренко А.В., Соломенник Г.О., Меркулова Н.Ф.,
Кацапов Д.В., Граділь Г.І., Юрко К.В., Могиленець О.І.

Робота ВНЗ визначається можливостями сучасних інформаційних техJ
нологій і орієнтована на формування висококваліфікованого фахівця, здатJ
ного до постійного оновлення знань, до професійної мобільності та швидJ
кої адаптації в умовах конкуренції ринкової економіки. Заключним етапом
у підготовці лікаряJспеціаліста є інтернатура, від якості та повноцінності
проходження якої залежить не тільки здоров'я майбутніх пацієнтів, а й поJ
дальший розвиток медичної науки, тому процес отримання лікарямиJінтерJ
нами знань повинен бути не тільки професійним, а й конкуренто спроможJ
ним [1].

В умовах реформування національної системи освіти України великого
значення набуває використання інтерактивних технологій у навчанні та
вихованні лікарівJінтернів з метою підвищення його ефективності та інтенJ
сифікації. Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнаJ
вальної діяльності, яка передбачає взаємодію між викладачем та слухаJ
чем у режимі бесіди, діалогу, співпраці, а за умови розвинутих на сучасноJ
му етапі комп'ютерних технологій – з машиною. Використовуючи саме таку
форму навчання, викладач одночасно вирішує декілька задач. ПоJперше,
інтерактивне спілкування створює комфортні умови для навчання, які дозJ
воляють слухачеві відчути власну успішність, інтелектуальну спроможність,
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що приводить до підвищення ефективності процесу навчання, забезпечує
залучення до нього всіх осіб, дає можливість висловлювати свою думку та
проводити самооцінку. ПоJдруге, створюються умови для обміну знанняJ
ми, думками, ідеями, відбувається розвиток пізнавальної діяльності за
рахунок більш досконалих форм кооперації та співпраці [1, 2].

Мета роботи – аналіз сучасного стану та подальших перспектив застоJ
сування інтерактивних технологій навчання при підготовці лікарівJінтернів.

Класичні форми інтерактивного навчання передбачають індивідуальну,
парну та групову роботу. Найбільш відомими серед них є дискусія, диспут,
«мозковий штурм», «велике коло», участь у семінарах, конференціях тощо.
Крім того, до найпоширеніших форм інтерактивного навчання відносять
клінічні розбори «складних» хворих, тестування в об'ємі підготовці до ліценJ
зійного іспиту «Крок 3» та в межах питань зі спеціальності, підготовку лікаJ
рямиJінтернами мультимедійних презентацій до семінарів, виконання індиJ
відуальних та групових (малі групи) науковоJпрактичних робіт, різні види
самостійної роботи лікарівJінтернів.

Інтернатура передбачає формування у лікарівJінтернів вмінь, навичок,
клінічного мислення, здатності встановлювати діагноз, проводити дифеJ
ренціальну діагностику, призначати лікування конкретному хворому. ОбJ
говорення зазначених питань викладачами з лікарямиJінтернами традиJ
ційно будується в інтерактивній формі та відбувається безпосередньо біля
ліжка хворого.

Технологія інтерактивного навчання може бути адаптованою не тільки
до практичних та семінарських занять, а й застосовуватися під час лекцій.
Саме інтерактивна лекція є альтернативою традиційній. Вона дозволяє
поєднувати керуючу роль досвідченого викладача з високою активністю
лікаряJінтерна на основі використання сучасних інтерактивних технологій.
Слід зазначити, що не кожна лекція може бути побудована як інтерактивJ
на, бо її розробка – досить складний процес, в ході якого слід продумати
логіку викладання програмного матеріалу, його послідовність, чітко визJ
начити структуру лекції та відповідність методів та технологій навчання
кожному рівню засвоєння знань інтерна. Мотивація читання інтерактивної
лекції повинна бути дуже обґрунтованою та потужною, а тематика – мати
здебільшого проблемний та пошуковий характер. Під час лекції змінюється
роль викладача, який створює систему нової інформації і знань інтернів
шляхом активізації самостійної роботи, налагодження оперативного звоJ
ротного зв'язку, мобілізації мислення, знань та умінь. Інтерактивна лекція
передбачає застосування інноваційних технологій, серед яких перевагу
віддають комп'ютерним технологіям, діловій грі, презентаціям, тренінгам.

До методів інтерактивного навчання можна віднести так званий КейсJ
метод, що передбачає аналіз реальних проблемних ситуацій, які мали
місце у професійній діяльності, та пошук варіантів найкращих рішень [3, 4].
Важливою особливістю КейсJметоду є можливість його інтеграції з різними
іншими методами інтерактивного навчання (дискусія, «мозковий штурм»,
ігрові методи, метод опису, моделювання тощо). Під «кейсом» розуміють
складний, проблемний, цікавий клінічний випадок, з яким лікаріJінтерни
можуть зустрітися під час їхньої практичної діяльності (пакет, що містить
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скарги, анамнез, дані об'єктивного статусу з наданням ілюстративних
матеріалів, дані лабораторних та інструментальних досліджень, діагноз
(попередній, можливо помилковий), лікування (можливо помилкове, або
таке, що не відповідає протоколам), динаміку стану хворого (ефективність
проведеного лікування, невідповідь на терапію, побічні дії на застосовані
ліки тощо). «Кейси» можуть бути індивідуальними або розрахованими на
групу осіб, а також містити додаткові тестові завдання, посилання на літеJ
ратурні джерела тощо. КейсJметод сприяє розвитку клінічного мислення,
удосконаленню навичок вирішення проблеми, впливає на професіоналіJ
зацію та виховання колегіальності, тому його застосування як методу
інтерактивного навчання є перспективним напрямком інтенсифікації наJ
вчання лікарівJінтернів.

Таким чином, використання інтерактивних методів навчання у підгоJ
товці лікарівJінтернів є ефективним засобом отримання ними нових знань,
оволодіння сучасними діагностичними та лікувальними технологіями, форJ
мування їхньої життєвої та професійної компетентності.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯМ САМОСТІЙНОЮ
ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Козько В.М., Кацапов Д.В., Бондаренко А.В.,
Меркулова Н.Ф., Соломенник А.О.

Постановка проблеми. Одним із визначальних чинників розвитку УкJ
раїни на сучасному етапі є постійне впровадження інновацій в усі сфери
професійної діяльності. Особливо це стосується системи освіти, удоскоJ
налення якої зумовлене необхідністю підготовки майбутніх поколінь до
життя в сучасному суспільстві та їх мобільної адаптації до нових потреб
ринку праці.

Аналіз останніх досліджень із проблем упровадження освітніх інноJ
вацій визначає, що основними напрямками цього процесу є створення,
удосконалення й застосування освітніх, дидактичних, виховних, управлінJ
ських систем або їх компонентів, які суттєво поліпшують результати освітJ
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ньої діяльності. Цей процес набуває особливого значення в умовах дії ЄвроJ
пейської кредитноJтрансферної системи, яка передбачає широке застоJ
сування самопідготовки студентів (ЄКТС). У системі вищої медичної освіJ
ти пріоритетними інноваціями вважаються:

– упровадження модульного навчання та рейтингової системи контролю
знань;

– удосконалення системи дистанційного навчання;
– електронна каталогізація бібліотечних фондів та створення електJ

ронних навчальноJметодичних матеріалів;
– електронна система управління діяльністю навчального закладу та

навчальним процесом [1].
Навчальне забезпечення під час підготовки майбутніх лікарів розгляJ

дається як комплексна інформація про освітні інновації та методики
й технології їх ефективного застосування в педагогічній практиці на основі
процесів організованого, чіткого відбору, переробки, збереження, викориJ
стання й розповсюдження цієї інформації [2, 3].

Упровадження освітніх інновацій у викладання клінічних дисциплін
є полідіяльнісним і системним процесом, у якому відбувається інтенсивне
оновлення змісту й форм занять з огляду на досягнення світової медицини.

Виклад основного матеріалу. Підготовка та проведення занять з кліJ
нічних дисциплін має певні труднощі. Зокрема, не завжди в навчальному
процесі можна продемонструвати хворого, діагноз якого відповідає темі
заняття, через його відсутність або тяжкий стан. Крім того, відпрацювання
частини практичних навичок, особливо інвазивних, не є можливим з етичJ
них та законодавчих причин. Тому в навчальному процесі на клінічних каJ
федрах повинні використовуватись різноманітні новітні педагогічні метоJ
дики, які базуються на інтерактивності й максимальній наближеності до
реальної професійної діяльності майбутнього лікаря, а саме:

– імітаційні технології, у тому числі ігрові та дискусійні форми органіJ
зації;

– технологія «кейсJметод», що максимально наближає процес до реаJ
льності;

– методики відеотренінгу;
– комп'ютерне моделювання;
– інтерактивні технології;
– технології колективноJгрупового навчання;
– технології ситуативного моделювання;
– технології опрацювання дискусійних питань;
– технології диференційованого навчання.
З огляду на ці принципи доцільним є впровадження інноваційноJпрогJ

рамного методичного комплексу управління процесом самопідготовки
медичних студентів під час вивчення клінічних дисциплін. Так, поряд із
програмним та змістовним забезпеченням дисципліни перше місце поJ
сідає використання інформаційних засобів і дидактична властивість осJ
танніх [4].

Цей підхід передбачає створення фотоJ та відеотеки для ілюстрації
клінічного матеріалу, виписок з історій хвороб показових пацієнтів, електJ
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ронних конспектів лекцій, які дозволяють об'єднати в слайдJшоу текстоJ
вий та графічний матеріал. Крім того слід надати студенту перелік необJ
хідних джерел відібраної фахової як наукової так і методичної інформації
відповідно до критеріїв її якості. І, звісно, невід'ємною частиною цього комJ
плексу є перелік питань для самопідготовки та тестових завдань наприJ
кінці, що дозволяє координувати процес вивчення матеріалу та контролюJ
вати його засвоєння. Доцільним також буде залучання стандартизованих
тестових завдань. Тобто суб'єкт педагогічного процесу має змогу під час
самопідготовки використовувати добірку інформації за допомогою як траJ
диційних (бібліотечні фонди, фахові видання), так і сучасних (електронні
носії, глобальна мережа Інтернет) інформаційних джерел.

Після надання комплексу інформаційноJметодичного забезпечення для
самопідготовки викладач повинен проводити постійний поточний контроль
щодо засвоєння навчального матеріалу студентами під час практичних та
семінарських занять. Одним із важливих питань цього процесу є корекція
засвоєного матеріалу шляхом аналізу відповідей на тестові завдання, усJ
ного опитування та інших форм контролю. Таке динамічне корегування є
дуже важливим процесом і повинне постійно здійснюватись викладачем.
За результатами потрібно доповнювати і вносити зміни до комплексу заJ
безпечення із урахуванням недоліків та побажань, виявлених під час анаJ
лізу результатів вивчення дисципліни.

Результатом процесу, безумовно, є формування професійної компеJ
тенції відповідно до освітньоJкваліфікаційних стандартів.
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ПСИХОГІГІЄНИ

НА КАФЕДРІ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ №1 ХНМУ

Коробчанський В.О., Міхеєв В.В., Дяченко І.О.

Навчальним планом з дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів
медичних факультетів ВМНЗ України передбачено вивчення теми «МетоJ
ди психогігієни та первинної психопрофілактики» (2 академічні години).
Слід зазначити, що тема «Психогігієнічні основи повсякденної діяльності
людини» вперше оприлюднена в базовому підручнику «Гігієна та екологія»
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за редакцією В.Г. Бардова, допущеному МОЗ України як підручник для стуJ
дентів ВМНЗ III–IV рівнів акредитації, лікарівJінтернів та курсантів тільки
в 2005 році [1]. Необхідність володіння студентами відповідними теореJ
тичними знаннями в галузі психогігієни та актуальними для сучасного
«сімейного лікаря» практичними навичками з первинної психопрофілакJ
тики нарешті стала загальновизнаною.

Аудиторне практичне заняття з вищевказаної теми має на меті ознайJ
омлення студентів з основними завданнями психогігієни та критеріями
оцінки психічного здоров'я людини, оволодіння студентами вміннями проJ
водити визначення провідних особливостей особистості людини, а також
використання в ході організації навчального (робочого) процесу психоJ
гігієнічних принципів оптимізації повсякденної діяльності людини. Слід
констатувати, що досить жорсткий ліміт часу, відведений на це заняття,
зумовив необхідність обмежити тільки двома, на наш погляд, найбільш
важливими завданнями для самостійної роботи: поJперше, визначенням
базисних властивостей темпераменту студентів і, поJдруге, вивченням
мотиваційної налаштованості студентів з використанням опитувальника
В.К. Горбачевського.

Інноваційним підходом при проведенні вищезазначеного практичного
заняття є те, що студенти в даному випадку виступають як об'єкт, так
і суб'єкт тестового дослідження, що підвищує їх зацікавленість в одерJ
жанні об'єктивних результатів тестування і їх вірній інтерпретації.

Позитивним під кутом зору необхідності поглибленого вивчення проJ
блем сучасної психогігієни студентами ВМНЗ є включення в діючий наJ
вчальний план, яким керується кафедра гігієни та екології № 1 ХНМУ, двох
тем для самостійної роботи студентів у позааудиторний час: 1) «ПрофіJ
лактика синдрому емоційного вигорання» (1 академічна година) та 2) «ГіJ
гієнічні аспекти практичної діяльності лікаря з обслуговування інкурабельJ
них пацієнтів» (1 академічна година).

Відносно першої теми слід наголосити, що «синдром емоційного вигоJ
рання» стає все більш розповсюдженим серед представників різних проJ
фесій, перш за все, з великою комунікативною складовою (у тому числі
і серед лікарів). Тому знання основних теоретичних питань, пов'язаних
із вищезазначеною проблемою, а також вміння діагностувати наявність та
оцінювати рівень «емоційного вигорання» (у тому числі і за допомогою
відповідних тестових опитувальників) і здійснювати у разі необхідності
цілеспрямовані заходи з первинної психопрофілактики порушень психічJ
ного здоров'я, донозологічним передвісником яких є синдром емоційного
вигорання.

Для найбільш ефективного оволодіння студентами відповідними пракJ
тичними навичками при відпрацюванні даної теми кожному студенту наJ
дається комп'ютерна версія тесту В.В. Бойко «Методика діагностики рівня
емоційного вигорання». Ця методика дозволяє виявити провідні симптоми
«вигорання» та, оперуючи кількісними показниками, які характеризують
ту чи іншу фазу формування синдрому «вигорання» («напруження», «резиJ
стенція», «виснаження»), дати досить об'ємну характеристику особистості



– 127 –

і, що не менш важливо, накреслити індивідуальні заходи первинної психоJ
профілактики та психокорекції цього граничного стану [2].

Друга тема з навчального плану самостійної позааудиторної роботи
студентів, що має дуже важливе психогігієнічне значення як для інкураJ
бельних пацієнтів, так і для лікарів, які контактують з такими хворими,
базується, поJперше, на концепції паліативного лікування, тобто всебічної
кваліфікованої медичної допомоги невиліковним (на теперішній час) хвоJ
рим та членам їх родин, на стадії неконтрольованого прогресування захJ
ворювання і, поJдруге, має на меті засвоєння майбутніми лікарями пракJ
тичних навичок з первинної паліативної допомоги. Ця концепція полягає
в тому, що повинна бути забезпечена активна, всеосяжна допомога інкуJ
рабельним пацієнтам в термінальних стадіях розвитку хвороби, що, в кінцеJ
вому рахунку, буде сприяти вирішенню психогігієнічних проблем як самоJ
го хворого, так і членів його родини [3].

Студенти вирішують ситуаційні завдання, що надаються для індивідуаJ
льного використання в комп'ютерній версії, які, поJперше, дозволяють засJ
воїти методику діагностики психічних порушень (на донозологічному рівні)
у інкурабельних соматичних хворих і, поJдруге, оволодіти практичними
навичками з первинної психопрофілактики граничних психічних станів як
у інкурабельних пацієнтів, так і у медичного персоналу, що контактує
з такими хворими.

Таким чином, можна констатувати, що використання інноваційних техJ
нологій (у т.ч. – комп'ютерних) при викладанні ключових питань сучасної
психогігієни в навчальному курсі «Гігієна та екологія» є одним з найбільш
ефективних шляхів успішного вирішення проблеми підготовки майбутніх
лікарів для ефективної роботи в галузі охорони психічного здоров'я насеJ
лення України.
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ПРОБЛЕМНІСТЬ ПОСТАНОВКИ ПИТАНЬ ТА НАОЧНІСТЬ
В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ З СУСПІЛЬНИХ НАУК

Кравченко В.І., Мартиненко Н.М., Альков В.А.

Впровадження новітніх технічних засобів у навчальний процес є моJ
гутнім чинником його інтенсифікації. Величезні об'єми пам'яті персональJ
них комп'ютерів, Інтернету, університетської бази електронних носіїв каJ
федральних розробок – все це є фактично невичерпним джерелом інфорJ
мації для студентів. Але за таких об'ємів надто важливо не загубитися
в цих потоках, не втратити головного на що має бути спрямований навчальJ
ний процес – логічне мислення, вміння аналізувати ситуацію, знаходити
найоптимальніше рішення. Безумовно, для цього необхідно мати базові
знання, без яких ніяка логіка не допоможе. Саме ці знання і перші навички
логічного мислення дають теоретичні, в тому числі і суспільствознавчі каJ
федри. Навчити студентів мислити, аналізувати і розуміти суть питання,
а потім і проблеми – на це, на нашу думку, мають бути спрямовані всі інноJ
вації у навчальному процесі. Особливо це важливо у роботі з іноземними
студентами, які у більшості випадків дуже обмежені знанням мови, а ми,
викладачі, обмежені в оцінці їх базових знань. Тому в курсі «Політологія»
ми намагаємось ставити питання так, щоб студенти колективним мисJ
ленням знаходили відповіді на них. Наприклад, ключовим, базовим понятJ
тям «Політології» є поняття влади. Проводячи практичні завдання, ставимо
питання: «Як ви вважаєте, влада – це «хтось» чи «щось»? Відповідь – «хтось»:
король, президент та ін. Приймаємо цю відповідь. Міркуємо далі. Є король
(президент), є суспільство, і між ними немає ніяких відносин, кожен існує
окремо. В цьому випадку чи є влада? Відповідь – ні. Отже, влада – це не
тільки «хтось», а і «щось» – певні відносини. Дійшли висновку: влада – це
такі відносини, які передбачають існування носія влади (суб'єкта) і викоJ
навця (об'єкта). Так поступово встановлюємо, що влада це такі відносини
в організованому, об'єднаному спільною метою суспільстві, коли хтось
(суб'єкт влади) у ньому має можливість і повноваження висловлювати свою
волю на основі певних потреб і інтересів, а суспільство (об'єкт влади) виJ
конує цю волю. Потім питання ускладнюється: що лежить в основі волевиJ
явлення? Хто є носієм політичної влади? У чому сутність політичних поJ
треб? Поняття державної влади і так до повного розкриття сутності, особJ
ливостей, функцій політичної влади взагалі і державної, зокрема. Такий
підхід дозволяє студентам самим вийти на формулювання політичних каJ
тегорій, їх ролі у житті суспільства, політичної ролі самого суспільства
і кожного громадянина.

Для полегшення засвоєння такого складного курсу іноземними стуJ
дентами нами розроблено і видано друком наочний супровід «ПолитичесJ
кая наука в таблицях и схемах» російською мовою та готується до видання
англомовний і україномовний посібники.

У російськомовних та англомовних студентів рівень мовної підготовки
дуже різний, тому зрозуміти складні теоретичні концепції їм не завжди
вдається, особливо у випадку використання суцільного тексту підручника.
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Подання ж матеріалу в схематизованому вигляді, робить його зрозумілим
навіть інтуїтивно та зменшує необхідність завчання напам'ять. ПлануєтьJ
ся, також, використання робочих зошитів. Наведемо приклад схематизоJ
ваного пояснення складної теоретичної дефініції:

Як бачимо, матеріал поданий наочно та розбитий на логічні блоки поJ
легшує розуміння структури та сутності явища непідготовленою людиною.
Схеми такого типу використовуються не тільки в самостійній роботі стуJ
дентів, а й залучаються до матеріалів лекційних презентацій. На семіJ
нарському занятті завдання, наприклад, може бути побудоване таким чиJ
ном: «Заповніть пропуски у схемі…» (пропуски у даному тексті подано
курсивом).

Задля зручності варто підготувати слайд для демонстрації на проекJ
торі чи моніторі. Після заповнення студентами цієї схеми пропонується
дати їм визначення і порівняти дві концепції. Особливу зацікавленість
у студентів викликає поняття «правильність» і «неправильність» форм правJ

байдужості
до політичних
подій і акцій

політичній
пасивності

Політична іммобільність

добровільна відчуженість від політичного
життя, яка проявляється в:

політичній
 апатії

Форми держдавного правління за Платоном та Аристотелем

Монархія Тимократія

Аристократія Олігархія

Демократія
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Правильні Неправильні

Монархія Тиранія

Аристократія Олігархія

Демократія
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Правильні Неправильні
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ління. Тут важливо привернути увагу студентів до закономірностей переJ
родження цих форм і запропонувати їм навести сучасні приклади такого
переродження, а також, пофантазувати над заходами по його недопущенJ
ню та попередженню.

Таким чином забезпечується не тільки запам'ятовування концепцій,
а й розуміння їхнього змісту та відмінностей.

На превеликий жаль, вища медична освіта сьогодні, за нашими спосJ
тереженнями, значною мірою має переважно інформативний характер, та
інформація, зазвичай, не встигає втілитися у знання, не приводить до їх
закріплення у вміннях та навичках, і тому швидко втрачається. При такому
підході цілком логічно викладачів замінити відео курсами та спілкуванням
через Інтернет. Надмірна формальна інформативність сучасного світу
породжує кризу існуючої системи освіти. На наше переконання, ніяка комJ
п'ютеризація не може замінити живого спілкування студента викладача
біля ліжка хворого. Але це спілкування має бути спрямованим на активізаJ
цію розумової діяльності, бажання збагачення знаннями, професійне зросJ
тання, адже отриманих знань вистачить, у найліпшому випадку, на 5–7 роJ
ків. Зараз суспільству необхідні фахівці з розвиненими аналітичними та
особистими якостями, вмінням швидко орієнтуватися у різних життєвих
і професійних ситуаціях, пристосовані до реального життя. Практика пеJ
реконує в тому, що зараз дуже важливо звертати увагу не тільки на рівень
інформованості, але й на формування суто людських якостей випускника.
Майбутній лікар має володіти високим рівнем загальної культури (як наJ
ціональної так і загальнолюдської). Курс «Історії української культури» поJ
кликаний допомогти їм у цьому.

Саме тому, гуманітарні курси загалом, й «Історія української культури»
зокрема, покликані сприяти пробудженню в студентах медичного навчальJ
ного закладу бажання реалізувати внутрішній потенціал і бути духовно відJ
повідальними людьми. Ідею педагогіки співробітництва можна сформулюJ
вати приблизно так: зробити студента добровільним та зацікавленим соJ
ратником, співавтором, однодумцем у вихованні, освіті, навчанні, становJ
ленні і розвиткові особистості, рівноправним учасником педагогічного проJ
цесу, відповідальним за цей процес, за його результати.

Кафедра суспільних наук активно залучає інноваційні технології та мульJ
тимедіа у навчальному процесі. На практичних заняттях з «Історії українJ
ської культури» викладачі кафедри використовують презентаційні матеріаJ
ли і демонструють фільми, які дають багатий матеріал з історії та культури
українського народу різних епох. У роботі з іноземним контингентом це дуже
важливо, оскільки розповідати про побут, традиції, та культурні здобутки
народу неможливо без наочності. За постмодерної доби візуалізація наJ
вчального матеріалу значно полегшує його сприйняття й розуміння.
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ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИИ РКИ

Красникова С.А., Дмитриенко Н.Ф., Запорожец И.В.

Каждая историческая эпоха имеет свои характерные особенности во
всех сферах жизни, в том числе и в сфере образования. Отличительной
чертой сегодняшнего образовательного процесса является использоваJ
ние компьютерных технологий как основного фактора в построении моJ
дели взаимодействия человека с информацией. Информация стала главJ
ным продуктом и ценностью современной мировой цивилизации, что деJ
лает окружающий мир все более взаимосвязанным.

Технический прогресс существенно влияет на все стороны современJ
ной жизни. Сегодня компьютер занял прочные позиции как лидер инноваJ
ционных технологий, способных воспринимать, воспроизводить и переJ
рабатывать самую разнообразную информацию.

В профессиональном образовании инновационные технологии, бесJ
спорно, повышают эффективность обучения, будучи направленными на
подготовку высококвалифицированных специалистов. Но говорить об абJ
солютной виртуализации обучения невозможно и нецелесообразно.

Методика преподавания РКИ располагает некоторыми теоретическиJ
ми и практическими достижениями в области создания и использования
электронных средств обучения [1].

Говоря об eJlearning (от англ. electronic learning – электронное обучеJ
ние) и mJlearning (от англ. mobile learning – мобильное обучение), исследоJ
ватели проблемы останавливаются на понятии blended learning (смешанJ
ное обучение), включающего в себя несколько методов подачи учебного
материала с непосредственным участием преподавателя [2].

Понятно, что обучение языку невозможно без преподавателя – носиJ
теля языка, транслятора основной информации. И если в прошлом метод
трансляции был самодостаточным, то в современных условиях языковая
личность оказывается вовлеченной в новые контенты, обусловленные разJ
витием новых технологий. Исходя из этого, создаются новые, интеракJ
тивные учебные задания (чаще всего в тестовой форме), позволяющие
работать над развитием навыков во всех видах речевой деятельности.

С учетом развития новых технологий на кафедре языковой подготовки
иностранных граждан корректируются учебные планы и планы воспитаJ
тельной работы со студентамиJиностранцами. Дистанционный доступ
к учебным ресурсам позволяет организовать обучение на качественно
новом уровне, увеличить объем самостоятельной и творческой работы
студентов, сохранив за преподавателем роль консультанта и координатора
процесса обучения.

Особенно актуально данное положение в контексте подготовки стуJ
дентов к общеуниверситетской научной конференции «Медицина третього
тисячоліття» и к кафедральной научноJпрактической конференции «МеJ
тодологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів». СтуJ
денты используют ИнтернетJресурсы для поиска необходимой информаJ
ции и под руководством преподавателя делают свои первые научные обобJ
щения, готовят презентации докладов с использованием мультимедийJ
ной техники.
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Таким образом, мы можем говорить о присутствии инновационного
компонента в обучении русскому языку как иностранному, который поJ
зволяет инициировать мыслительную деятельность учащихся и активизиJ
ровать учебный процесс в целом. Однако мы не можем даже предполоJ
жить поглощение Интернетом деятельности преподавателя высшей школы.
Он был и продолжает оставаться основной фигурой учебного процесса.
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Вступ. Сьогодні в системі освіти України, як і в усьому світі, склалась
ситуація, яку можна охарактеризувати як зародження нового освітнього
середовища, необхідними складовими якого на всіх рівнях стали інфорJ
маційноJкомунікаційні технології (ІКТ).

Очевидно, що сьогодні зростає потреба в застосуванні ІКТ для навчанJ
ня. Це вимагає врахування сучасних вимог та майбутніх тенденцій щодо
практичних навичок і вмінь, професійної компетентності фахівців.

Мета. Метою застосування інформаційних технологій є розробка модеJ
лей віртуальних середовищ для підготовки спеціалістів шляхом побудови
структурованої навчальної мережі. Це забезпечує підтримку, інтеграцію та
сприяє зростанню ефективності навчальних процесів, студентської й викJ
ладацької наукової діяльності, дає можливість презентувати досягнення
в зовнішніх мережах.

Основна частина. У Харківському національному медичному універJ
ситеті використання й постійне вдосконалення ІКТ у навчальноJвиховноJ
му процесі та професійній підготовці майбутніх лікарів є одним з пріориJ
тетних напрямків діяльності. Комп'ютеризація навчальної й наукової діяльJ
ності, створення й впровадження нових ІКТ, формування сучасного потужJ
ного інформаційного середовища в університеті відбуваються відповідно
до кращих світових зразків.

Модель організації освітнього процесу в університеті, яка базується на
кредитноJмодульній системі навчання, уніфікованій для всіх медичних ВНЗ
України та наближений до аналогічних за змістом європейських програм,
передбачає навчання студентів у лекційних аудиторіях для практичних
і семінарських занять, лабораторіях, лікарнях, бібліотеці та ін. У зв'язку із
цим усі лекції, які читаються в стінах університету, супроводжуються суJ
часним мультимедійним комплексом, який включає засоби відображення
комп'ютерної, відеоJ та графічної інформації, системи звукопідсилення,
комутації та управління. Так, для демонстрації навчального матеріалу
в аудиторіях використовують широкоформатний екран і потужний сучасJ
ний мультимедійний проектор.
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Таким чином, цей новітній мультимедійний комплекс дозволяє об'єднуJ
вати в одній комп'ютерній програмноJтехнічній системі текст, звук, відеоJ
зображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). ПоєднанJ
ня текстової, графічної, звукової та відеоінформації презентує матеріал
наочно, динамічно, яскраво, що зацікавлює студентів й активізує їх пізнаJ
вальну діяльність. Крім того впровадження мультимедійного комплексу
під час читання лекції дозволяє не тільки унаочнити процес навчання, ствоJ
рити конкретне, наочноJобразне уявлення про предмет, явище чи подію,
але й подати максимальну кількість інформації за обмежений час.

До практичних занять кожен викладач готує мультимедійні презентації,
за допомогою яких можна покращити якість практичного заняття шляхом
використання матеріалів різного напрямку. Під час перегляду презентації
кожен студент має можливість повторити анатомію, фізіологію, патофізіоJ
логію, патоморфологію кожної системи органів та пов'язати її з клінічними
виявами будьJякої нозології. Це допомагає сформувати в студентів клінічне
мислення.

Також на клінічних кафедрах застосовується методика дистанційного
навчання. Це перспективний напрямок розвитку системи підвищення проJ
фесійної кваліфікації лікарів у розвинених країнах світу (у тому числі в реJ
жимі onJline). Завдяки такій формі навчання, можливе вдосконалення проJ
фесійної кваліфікації без припинення робочого процесу, тобто воно є макJ
симально доступним для кожного спеціаліста. У відповідному освітньому
процесі використовуються інтернетJресурси у вигляді інтернетJконференJ
цій та інтернетJпрезентацій.

Висновок. Запроваджені в Харківському національному медичному уніJ
верситеті інформаційноJкомунікаційні технології відповідають пріоритетJ
ним шляхам модернізації системи вищої освіти в Україні. Сучасні інфорJ
маційноJкомунікаційні технології, які застосовують у нашому вищому наJ
вчальному закладі, відкривають принципово нові широкі можливості проJ
фесійної освіти, усебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно орJ
ієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності,
мобільності й відповідності запитам сучасного соціальноJекономічного
середовища. Представлені в університеті інформаційноJкомунікаційні техJ
нології, у яких використовуються комп'ютерноJорієнтовані й телекомуніJ
каційні засоби, безумовно, не є повним та остаточним списком, існує ще
багато напрямків, що потребують розвитку й удосконалення.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ%МЕДИКІВ

ПРИ ВИВЧЕННІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Кучера Т.М., Сіверчук М.О.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна доба харакJ
теризується як перехідний етап людства від індустріальних технологій до
науковоJінформаційних. Сутнісною ознакою такого переходу і найважливіJ
шим стратегічним ресурсом економіки виступає наукове знання і інфорJ
мація. У рамках філософської рефлексії слід наголосити на тому, що сусJ
пільна значущість сучасного соціуму все частіше ототожнюється з інфорJ
маційною значущістю. Відтак інформатизація соціуму практично неможJ
лива без комп'ютеризації системи освіти, що підкреслює першочергове
значення цієї проблеми у вищих навчальних закладах і актуалізує дослідJ
ження проблем і перспективи ефективного використання інноваційних
технологій на теоретичних кафедрах.

Аналіз матеріалів публікацій. Для нашого аналізу важливими є праці
Д. Белла, П. Друкера, Г. Хакена, І. Пригожина, Й. Шумпетера, а також П. СоJ
рокіна, М. Моісєєва, М. Кондратьєва про довгі хвилі технологічної динаміJ
ки, інновації і структуру науковоJтехнічної революції у кінці ХХ – на початку
ХХІ століття.

ТеоретикоJметодологічні дослідження становлення інформаційного сусJ
пільства як нового суспільства «знань» визначають появу нових технологій,
що змінюють спосіб комунікації і швидкість передачі інформації
(Г.М. Маклюен) – виступають основним джерелом суспільного розвитку.
Процес входження людства в нове інформаційне суспільство визначає
й нові вимоги в системі освіти. Освітня парадигма змінює свій напрям і акJ
центи: з відомого нам лозунгу «Освіта – на все життя» відбувається перехід
на якісно новий рівень «Освіта впродовж всього життя». Сутність нової параJ
дигми освіти визначається акцентуванням на оволодінні способами отриJ
мання нових знань і навичками формування професійної компетентності.

Метою даної статті є обґрунтування проблем і перспектив ефективного
використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підгоJ
товки студентівJмедиків при вивченні гуманітарних дисциплін.

Виклад основного матеріалу. ІнноваційноJтехнологічний прорив УкJ
раїни у період виходу із кризи актуалізує засвоєння інновацій, що дозволяє
долати наслідки технологічної деградації економіки, досягати і формуваJ
ти нові перспективи, створювати ціннісноJсмислові матриці соціальної відJ
повідальності на рівні професійних сфер.

Інтенсифікація інформаційних процесів вимагає розробку нової моделі
освіти, що здатна забезпечити безперервний розвиток особистості, прагJ
нення до професійності і самовдосконалення. Нагальною потребою є реаJ
лізація функціонування єдиного інформаційного простору і розробка наJ
вчальноJметодичного забезпечення, що висуває на перший план першоJ
чергове вирішення ефективної інтеграції комп'ютерних і традиційних заJ
собів інформаційного забезпечення.
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На думку вчених і дослідників (Галімова О.M., Давидкова В.В.), в суJ
часній навчальній системі спостерігаються такі недоліки: не повною мірою
враховуються індивідуальні можливості студентів; більшість систем не може
визначити ті недоліки в навчальному процесі, які зумовлюють труднощі
у студентів у процесі навчання.

В актуаліях сьогодення можна сказати, що в професійній підготовці
студентів в медичних вузах склалася ситуація, яка визначена наступними
протиріччями:

– між вимогами інформаційного суспільства і ступенем готовності до
життя і професійної діяльності в цьому суспільстві;

– між потенційними можливостями інноваційних технологій і рівнем
реалізації цих можливостей в освітній практиці медичних вузів;

– між змістом навчальних планів медичних вузів і вимогами сучасності
щодо забезпечення формування інформаційної підготовки майбутніх лікарів
на основі ефективного використання інноваційних технологій.

Пошук шляхів і способів вирішення даних протиріч дозволяє підкресJ
лити недостатню розробленість методичного використання інноваційних
технологій на практиці (як ефективного засобу) забезпечення професійJ
ної підготовки студентівJмедиків. Варто наголосити на тому, що фундаJ
ментальною основою професійної підготовки майбутніх лікарів є інфорJ
маційна підготовка. Практична реалізація та ефективне використання інноJ
ваційних технологій в медичних вузах на теоретичних кафедрах сприяє
підвищенню вимог гуманістичної і професійної спрямованості.

Слід зазначити, що обов'язковими компонентами навчального процесу
є науковий пошук і аналіз інформаційної складової матеріалу (доповіді,
есе, реферату). Процес засвоєння організаційноJметодичних основ науJ
кових досліджень дозволяє лікарю правильно визначати досвід власної
роботи, розвиває мисленнєву діяльність і творчі можливості.

За весь період навчання студент має навчитися вирішувати найбільш
оптимальним шляхом поставлені цілі і задачі, правильно використовувати
методи статистичної обробки даних, робити узагальнення і висновки, розJ
вивати власну професійну діяльність і наполегливо займатися самоосвіJ
тою [5]. Таким чином, є виправданим включення в педагогічний процес
елементів самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студентів, що
створює умови для прояву власних творчих можливостей і більш якісного
засвоєння навчальної програми.

Метою науковоJдослідної роботи студентів є поглиблене вивчення маJ
теріалу, дослідницька робота і самоосвіта як умова застосування набутих
знань для вирішення нових завдань. Відтак, основна задача науковоJдосJ
лідної роботи студентів полягає в отриманні студентами під час навчання
не готової суми знань, а набутої в процесі виконання (домашніх) практичJ
них завдань, що сприяє не тільки кращому засвоєнню навчального матерJ
іалу, а й пробуджує інтерес до предмета в цілому.

Викладачами кафедри філософії Харківського національного медичJ
ного університету розроблений цілий комплекс навчальноJметодичних
посібників з курсів «Етика», «Філософія», «СоціальноJфілософські та етичні
проблеми медицини».
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Впродовж навчального процесу використовуються традиційні форми
проведення лекцій і семінарів, а також і нові форми – навчальні студентські
конференції, захист доповідей (рефератів) із використанням комп'ютерів
або проекційної апаратури. Наприклад, курс «Етика». Для опрацювання
теми: «Професійна етика лікаря» запропоновано перелік тем рефератів:

1. Умови виникнення і практичне значення професійної етики.
2. Види професійної етики і їх гуманістична спрямованість.
3. Методологічний аналіз спеціальних понять медичної етики.
4. «Женевська декларація» і «Міжнародний кодекс медичної етики»:

сутність, значення і функції.
5. Імідж сучасного лікаря [1, с. 103].
Таким чином, під час підготовки доповідей (рефератів) студенти самоJ

стійно обирають тему і спосіб викладу матеріалу, а при підготовці отримуJ
ють навички самостійної роботи з документами, літературою, з мультиJ
медійною (проекційною) апаратурою. Важко переоцінити перший досвід
публічного виступу перед студентською аудиторією і викладачами. Кращі
студентські роботи щорічно представляються на наукові конференції. Отже,
можна сказати, що використання інноваційних технологій в навчальному
процесі відкриває не тільки різнопланові можливості ( медіаJпрезентації,
електронні підручники, дистанційне навчання, інформаційні ресурси ІнтерJ
нет, предметне тестування), а також дозволяє враховувати індивідуальні
інтелектуальні і фізичні можливості студентів, стимулювати їх наукові досJ
лідження і застосовувати їх на практиці навчального процесу професійної
підготовки спеціалістів моделі ХХІ століття.

Висновки і перспективи у даному напрямку. Освіта і наука є рушійJ
ною силою сучасності, технологією і механізмом реалізації національних
програм і проектів. Відтак, значимість визначеної проблеми посилюється
принциповою новизною, адже ми не можемо скористатися досвідом миJ
нулих століть, як в класичній педагогіці. Ми мусимо створювати власну
науковоJметодичну базу одночасно у сферах медицини, філософії, психоJ
логії, соціології, методиці, що визначається практичною необхідністю і сусJ
пільним запитом. Комплексне і ефективне використання інноваційних техJ
нологій (інформатизація навчального процесу), його забезпечення наJ
вчальноJметодичними матеріалами і необхідними програмними продукJ
тами дозволяє покращити умови навчання і якість підготовки майбутніх
спеціалістів.

Ефективність використання інноваційних технологій на теоретичних
кафедрах залежить від активного застосування нових методів і підходів
в освітній діяльності, які не тільки б розвивали професійні навички стуJ
дентівJмедиків, а й мотивували до саморозвитку. Слід відзначити, що неJ
абиякої актуальності в навчальній діяльності на гуманітарних кафедрах
набувають мультимедійні технології, що забезпечують не тільки подання
інформаційного блоку з відеоJ і аудіо супроводом, а й дозволяють осучасJ
нити і покращити якість освітнього процесу (забезпечити більш ефективне
сприйняття нової інформації).
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ТЕХНОЛОГІЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ

Лебединець Т.М., Гуляєва І.В., Мироненко Л.В.

«Скажи мені – і я забуду.
Покажи мені – і я запам'ятаю,
Зацікавиш мене – і я навчусь»

(Конфуцій)

У сучасному вимогливому та швидкозмінному соціальноJекономічному
середовищі рівень освіти значною мірою залежить від результативності
запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методолоJ
гічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психологоJпедагогічJ
них теоріях, які розвивають діяльний підхід до навчання.

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному проJ
цесі вищого навчального закладу потребує змін у методиці викладання
всіх дисциплін. Це пов'язано з тим, що викладач перестає бути для стуJ
дента єдиним джерелом отримання знань. Нині багато інформації можна
знайти в мережі Інтернет. Орієнтація на формування репродуктивних наJ
вичок, таких як запам'ятовування та відтворення, за традиційного навчанJ
ня замінюється на розвиток умінь співставлення, синтезу, аналізу, оцінюJ
вання виявлення зв'язків, планування, групової взаємодії з використанням
інформаційноJкомунікаційних технологій. У таких умовах зміни мають торкJ
нутися методики проведення аудиторних занять та організації самостійної
роботи.

Одним із напрямків реформування системи сучасної вищої освіти є
орієнтація на розвиток критичного мислення особистості, що передбачає
наявність навичок рефлексії щодо власної розумової діяльності. Вміння
працювати з поняттями, судженнями, питаннями, розвиток здібностей до
аналітичної, прогностичної діяльності, проблемного бачення, пошуку альJ
тернативних, інноваційних форм, засобів і методів, що сприяють раціоJ



– 138 –

нальному вирішенню завдань і проблем, а також оцінка аналогічних можJ
ливостей інших людей є важливою умовою для формування конкурентосJ
проможної особистості майбутнього фахівця.

Інтерес до розвитку критичного мислення як освітньої технології з'яJ
вився в Україні близько десяти років тому. Ідея розвитку критичного мисJ
лення привернула увагу як європейських, так і вітчизняних учених, виклаJ
дачів вищої та середньої шкіл у зв'язку з відсутністю самостійності, соціаJ
льної спрямованості, умотивованості й результативності мислення молоJ
дого покоління.

На сьогоднішній день технологія формування та розвитку критичного
мислення вважається однією з інноваційних педагогічних технологій, що
відповідає вимогам Національної доктрини розвитку освіти України щодо
переходу до нового типу гуманістичноJінноваційної освіти.

Над проблемою розвитку критичного мислення у закордонній педаJ
гогіці й психології працюють Д. Брунер, Дж. Гілфорд, Д. Стіл, Ч. Темпл,
С. Уолтер, Д. Халперн, Пітер А. Фачоне та ін.

Серед вітчизняних учених, які досліджують технології розвитку критичJ
ного мислення, можна назвати А. Брушлінського, Д. Вількєєва, З. КалмиJ
кову, О. Матюшкіна, Х. Тамбовську, Т. Хачумян, Н. Череповську та ін. ПробJ
лему формування критичного мислення у контексті реформування змісту
освіти і впровадження нових освітніх технологій у вітчизняних навчальних
закладах досліджують такі вчені, як І. Зязюн, О. Пєхота, О. Пометун, В. СемиJ
ченко, С. Терно, О. Тягло, О. Удод, А. Фурман та ін.

Критичне мислення – це наукове мислення, суть якого полягає в ухJ
валенні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином
йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконаJ
лення.

У сучасній педагогіці основним призначенням критичного мислення
є розв'язання проблеми, а головним результатом є судження. Висунення
гіпотез – це одне з ключових умінь в критичному розмірковуванні, оскільки
наявність проблеми передбачає формулювання припущень щодо її розJ
в'язку. Психологічно критичне мислення ґрунтується на прагненні до творJ
чого пошуку, зацікавленості у навчанні.

С.О. Терно розробив теорію розвитку критичного мислення (ТРКМ)
у процесі навчання. Систему взаємопов'язаних тверджень і доказів про
властивості, склад, функцію, виникнення, розвиток та використання криJ
тичного мислення, а також його значення в житті людини. І базується вона
на таких аспектах: усвідомленість, самостійність, рефлективність (самоJ
аналіз), цілеспрямованість, обґрунтованість, контрольованість, самоорJ
ганізованість.

Тому методика розвитку критичного мислення спирається на положення
теорії, а саме:

 створювати проблемні ситуації у процесі навчання;
 пропонувати проблемні задачі;
 регулярно створювати ситуації вибору;
 організовувати діалог у процесі розв'язання проблемних задач;
 передбачати письмове викладення розмірковувань з подальшою рефJ

лексією;
 надавати право на помилку та на моделювання ситуації виправлення

помилок.
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За таких умов навчання набуватиме усвідомленості, самостійності,
рефлективності, обґрунтованості, контрольованості та самоорганізації,
тобто розвиватиметься мислення іншого (високого) порядку, яке називаJ
ють критичним мисленням.

Досить актуальними на сьогодні методами формування критичного
мислення є різні види дискусій, дебатів, круглих столів, конференцій та
інших інтерактивні методи, які варто запроваджувати як на практичних,
семінарських заняттях, так і на лекціях.

Дискусії і дебати дозволяють ефективно розв'язувати проблеми через
самовираження, вчитися аналізувати ситуацію, добирати аргументи для
розв'язання проблеми, розвивати комунікативні навички. Дебати навчаJ
ють розуміти, що будьJяка тема та судження мають право на існування, а
всі думки не лише можна обговорювати, а вони можуть мати сильні та
слабкі сторони. Навіть незначний досвід у дебатуванні одразу ж допоможе
впевненіше почуватися, швидко орієнтуватися в будьJякій темі, правильно
задавати запитання та визначати суть проблеми, оскільки на боці буде сила
знання. Дискусія дозволяє погоджувати різноманітні позиції, залучати таку
кількість інформації, яка не може бути пред'явлена однією людиною.

Сформовані навички критичного мислення забезпечують вирішення
проблем у будьJякій професійній сфері, відкритість новим ідеям та знанJ
ням. Критичне мислення необхідне під час розв'язання актуальних задач,
формулювання висновків, оцінювання та прийняття рішень.

При запровадженні технології критичного мислення навчальний матеJ
ріал засвоюються студентами набагато краще, адже інтерактивні методиJ
ки розраховані не на запам'ятовування, а на вдумливий, творчий процес
пізнання світу, на постановку проблеми та пошук її вирішення.

Отже, технологія розвитку критичного мислення – це педагогічна сисJ
тема, яка спрямована на формування у студентів аналітичного мислення,
усвідомлення, самовдосконалення, а тому дану технологію варто застоJ
совувати викладачам ВНЗ систематично під час проведення лекцій, семJ
інарських та практичних занять, відходячи від традиційної методики викJ
ладання.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

Лєбєдь Ю.Ф.

Система вищої освіти в Україні перебуває у стані оновлення, що виклиJ
кане прагненням до інтеграції в європейський освітній простір. Його осJ
новним напрямком є перехід до багаторівневої системи підготовки кадрів.
Процес змін у системі освіти, заданий Болонською декларацією, включає
в себе, зокрема, уведення нових механізмів забезпечення якості освіти.

Одним із шляхів модернізації освітньої системи України є упровадження
в навчальний процес ВНЗ інноваційних педагогічних технологій і методів.

Інновації (італ. іnnovatione – новизна, нововведення) – нові форми органJ
ізації діяльності і управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери
життєдіяльності людства.

Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму педагогічної
діяльності і мислення, які спрямовані на організацію нововведень в освітJ
ньому просторі, або як процес створення, упровадження і поширення ноJ
вого в освіті. Інноваційний процес в освіті – це сукупність послідовних,
цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, модифікацію мети,
змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації наJ
вчального процесу до нових суспільноJісторичних умов.

Розгляд основних тенденцій еволюції вищої освіти в Україні став можJ
ливим завдяки фундаментальним дослідженням цього тематичного поля
вітчизняними та зарубіжними фахівцями. Тут перш за все слід назвати
роботи В. Андрущенка, В. Астахової, В. Бакірова, В. Воловича, І. Гавриленка,
Г. Зборовського, Г. Климової, В. Кременя, М. Грін, Л. Карамушки, Б. МільнеJ
ра, Д. Надлера, Дж. Стюарта та ін. [1, с. 158].

Процес підготовки нової генерації молодих людей, здатних позитивно
впливати на суспільний та державний розвиток, потребує зростання якості
знань та нових підходів до професійної підготовки майбутніх спеціалістів
і у сфері медицини. Тому на сучасному етапі розвитку освіти в Україні споJ
стерігаються нові тенденції у вищих навчальних закладах та закладах післяJ
дипломної освіти системи МОЗ України, які беруть активну участь у реаліJ
зації реформ сфери охорони здоров'я.

Значна увага приділяється розробці методик, аналізу умов викорисJ
тання сучасних інформаційних та комп'ютерних технологій. Такі техноJ
логії з новими необмеженими можливостями приходять на зміну традиційJ
ним технічним засобам навчання. Це пов'язано не лише із всесвітнім буJ
мом у використанні комп'ютерів, але й з потребою та пошуком більш інтенJ
сивних шляхів вивчення іноземної, зокрема латинської мови.

Латинська мова – це давня мова, що має дуже великий досвід виклаJ
дання у вищих навчальних закладах і школах. Фонетика латинської мови
(«мертвої мови») не настільки складна, як фонетика англійської чи франJ
цузької мов, однак різноманітність граматичних форм вимагає від студентів
багато зусиль і часу при вивченні, так як і запам'ятовування крилатих виJ
разів. Відомо, що кращим засобом запам'ятовування є відтворення споJ
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чатку усне, а потім письмове. На заняттях з латинської мови використовуJ
ються всі види пам'яті – слухова, зорова, моторна. Вправи на комп'ютері,
які сприяють кращому засвоєнню лексичних одиниць, проводяться в певній
послідовності: словникова форма, непрямий відмінок, демонстрування
сполучуваності слів з іншими словами.

Вивчення латинської мов за допомогою комп'ютера має багато переJ
ваг. Наприклад, з психологічної точки зору – комп'ютерні методи вивчення
латинської мови гарантують конфіденційність. Тільки студент і викладач
знають, які помилки були допущені при виконанні того чи іншого завдання,
і цей студент не комплексує перед своїми одногрупниками. Таким чином,
не занижується самооцінка студента. Крім психологічної, є ще багато інших
методичних переваг комп'ютерного навчання:

– для кращого запам'ятовування фрази можна багаторазово виконуваJ
ти стереотипні тренувальні операції і дії з мовними формами;

– проговорювання за машиною в умовах акустичної ізольованості поJ
лягає в тому, що дозволяє уникнути хорового проговорювання, мимовільJ
ного повторення інтонацій товаришів по групі;

– така робота надає структурної оформленості, цілісності блокам, які
запам'ятовуються; усуває одноманітність у роботі; привносить емоційноJ
виразний фактор;

– повторюючи за диктором, імітуючи його жести, міміку, студент у таJ
кий спосіб зайнятий безпосередньою роботою з мовленнєвим матеріаJ
лом, мимоволі запам'ятовує його, а не заучує напам'ять;

– комп'ютерний аналіз проблем кожного студента забезпечить виклаJ
дачів необхідною інформацією і відповідно сприятиме швидкому розв'яJ
занню навчальних проблем.

Комп'ютерні технології також можуть застосовуватися для проміжного
контролю знань студентів з латинської мови у вигляді тестування.

Основною метою буденної роботи викладача є не контроль (вимірюJ
вання рівня знань), а навчання. Разом із тим, досвідчений викладач при
особистому контакті зі студентом здатний відразу оцінити ступінь володінJ
ня матеріалом за багатьма ознаками (наприклад, володіння термінолоJ
гією, вільний перехід від однієї теми до іншої тощо). Тому з практичної
точки зору комп'ютерне тестування – це лише інструментальний засіб
підтримки навчального процесу.

Основна ідея комп'ютерного тестування – це створення контрольних
матеріалів однакової складності (тобто рівноцінних за складністю) для
контролю та навчання великої кількості студентів. Некомп'ютерне тестуJ
вання зазвичай проводиться на картках, які містять індивідуальні завдання
однакової складності та відповіді до них для перевірки або самоконтролю.
Одним із недоліків такого традиційного тестування, як було вже зазначено,
є складність тиражування карток, а також забезпечення великої кількості
студентів індивідуальними контрольними питаннями чи завданнями.

Комп'ютерні технології є гнучким і потужним інструментом підтримки
навчального процесу. Розробка й застосування таких технологій дає необJ
межені можливості для творчої діяльності в методиці викладання та органіJ
зації навчального процесу.
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Використання інформаційних комп'ютерних технологій (ІКТ) в освіті
здатне якісно змінити взаємовідносини викладача й студента в тому сенсі,
що вони стають партнерськими, спрямованими на досягнення спільної
мети – організації такого навчального процесу, у якому роль педагога звоJ
диться до ролі керівника чи наставника. Праця викладача перестає бути
одноманітною, рутинною, адже тепер вона вимагає творчого підходу, поJ
стійного впровадження інформаційних та педагогічних розробок, профеJ
сійного самовдосконалення.
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АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З АНГЛОМОВНИМИ СТУДЕНТАМИ
НА VI ФАКУЛЬТЕТІ З ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ХНМУ

Летік І.В., Кацапов Д.В., Васильєва О.В., Потапов С.М.,
Олійник А.О., Крайненко О.В., Балюк О.Г.

Вступ. Відомо, що виховна робота є одним з найважливіших і найскладJ
ніших напрямків організації навчального процесу як з вітчизняними, так
і з іноземними студентами медичних ВНЗ. Зазначений напрямок роботи
серед іноземних студентів має більш індивідуальний характер [1]. Такий
характер обумовлений тим, що ці студенти мають різний рівень та звичаї
виховання, є представниками різних країн світу, культури і суттєво відрізняJ
ються один від одного за релігійними і національними традиціями [2].

Основою виховного процесу є система взаємовідносин, яка визначає
взаємодію між викладачем і вихованцем, а також між студентами в такому
багатонаціональному навчальному закладі, як ХНМУ. Саме тому керуванJ
ня виховною роботою молоді спрямовано на розвиток у вихованців свідоJ
мості, яка відповідає загальнолюдській моралі, і на формування та розвиJ
ток стійких моральних звичок, на виховання волі та позитивних якостей
характеру, таких як чесність, людяність, справедливість тощо [3].

Мета: провести аналіз виховної роботи з англомовними студентами на
VI факультеті з підготовки іноземних студентів ХНМУ.
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Одним із найважливіших напрямків виховної діяльності VI факультету
з підготовки іноземних студентів ХНМУ (які навчаються англійською моJ
вою) є забезпечення тісного взаємозв'язку між деканатом та студентами.
Для цього деканатом VI факультету вирішуються такі загальні завдання
виховної діяльності як: формування у студентів культури міжособистісних
стосунків, толерантності, навичок самоосвіти і різнобічний розвиток їх творJ
чих здібностей; створення умов для фізичного, інтелектуального, моральJ
ного і духовного розвитку особистості іноземних студентів; поліпшення
соціальної активності студентівJіноземців, самостійності та відповідальJ
ності в житті колективу і соціуму; прищеплення та розвиток загальної кульJ
тури шляхом їх залучення до української національної культури, звичаїв
і традицій.

Особливу увагу деканат VI факультету приділяє індивідуальній роботі зі
студентами, що мають пропуски занять з неповажних причин, порушують
правила поведінки під час перебування в університеті та мешкання у гурJ
тожитку, мають заборгованість в оплаті за навчання та, часто як наслідок,
порушують правила перебування іноземців в Україні, тобто мають затримJ
ки з продовженням реєстрації. Ефективність зазначених заходів забезпеJ
чується проведенням індивідуальних співбесід між деканом факультету та
його заступниками і студентами, які мають вище згадані проблеми. ПроJ
водиться робота, спрямована на профілактику правопорушень, роз'яснюJ
ються основні положення Закону України «Про правовий статус іноземців»,
в якому закріплені основні права, свободи та обов'язки іноземних громаJ
дян, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, а також інших
актів і постанов.

Важливе місце у вихованні англомовних студентів також посідають заJ
гальні збори різних напрямків, участь у концертах, змаганнях та інших
заходах, що організовуються для студентів на університетських, міжуніJ
верситетських та міському рівнях. Так, минулого навчального року стуJ
денти VI факультету ХНМУ відвідали та взяли участь у X міському фестиJ
валі іноземних студентів, на якому було нагороджено ХНМУ та зокрема
V та VI факультети по роботі з іноземними студентами. СтудентиJіноземці
посіли два перших місця у VII Всеукраїнському фестивалі – конкурс мисJ
тецтв студентівJмедиків та працівників лікувальних установ України «Ліра
Гіппократа» (у сольному вокалі та у конкурсі естрадних ансамблів). ІноJ
земні студенти VІ факультету неодноразово брали активну участь у міжвуJ
зівських міжнародних конференціях, на яких посідали призові місця.

Для іноземних студентів у ХНМУ постійно проводяться інформаційноJ
просвітницькі заходи, які сприяють культурній адаптації студентів з різних
країн світу. Так упродовж 2013–2014 навчального року кафедрою суспільJ
них наук були організовані тематичні екскурсії до культурноJмистецьких
центрів м. Харкова та Харківської області. Протягом екскурсії студенти
відвідували старовинні замки у с. Старий Мерчик (Валківський район),
с. Шарівка (Богодухівський район), с. Наталівка (Краснокутський район),
с. Пархомівка (Краснокутський район); кафедрою мовної підготовки іноJ
земних громадян були проведені тематичні екскурсії до культурноJмисJ
тецьких центрів м. Харкова: Харківського художнього музею, Харківського
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національного академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка. За
ініціативи викладачів кафедри суспільних наук організуються засідання
дискусійного клубу на тему «Шлях народу до власної державності», приJ
свячене вивченню історичного, політичного, соціального, культурного, поJ
бутового досвіду українського народу та колоквіум на тему «Жінка в укJ
раїнській історії», де особлива увага була привернута до гендерного асJ
пекту розвитку суспільства в Україні та світі (на прикладі розвитку гендерJ
ної ситуації в Індії, Нігерії, Намібії, Іраку, Лівані та на Мальдивах).

3 лютого 2014 року відбулася студентська наукова конференція «ShevJ
chenko is outstanding poet of Ukraine». Протягом осіннього семестру до цієї
видатної події кафедрою української мови, основ педагогіки та психології
були проведені: конкурс малюнків «Твори Шевченка – очима молоді XXI стоJ
річчя» серед англомовних студентів VІ факультету; тематичне заняття
«Шевченко – поет, художник, мислитель», на якому іноземні студенти були
ознайомлені з творчим доробком видатного українського поета. На заJ
нятті були продемонстровані репродукції найбільш відомих живописних
робіт Т.Г. Шевченка.

Також у 2014 році у Харківькому національному медичному університеті
було створено «Nigerian Medical Students Association» (асоціація нігерійсьJ
ких студентів медиків), під егідою якої 1 жовтня 2014 року пройшло святкуJ
вання дня незалежності Федеративної Республіки Нігерії.

За ініціативою Координаційної ради студентського самоврядування
проходять благодійні акції: до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом акція
«Мода на безпечний секс», у рамках акції проведено конкурс студентсьJ
ких плакатів, відбувся показ тематичних відеороликів; до Всесвітнього дня
боротьби з туберкульозом, у рамках акції проведені інтерактивні лекції
з доповідями студентів та демонстрацією соціального відео та конкурс
плакатів під назвою «Туберкульозу не місце в нашому житті!». Також дуже
активно упроваджується фізкультурноJадаптаційна програма для іноземJ
них студентів на основі методів адаптивної фізичної культури. АдміністраJ
ція всебічно підтримувала співробітництво університету з ФК «Металіст»
у рамках проекту «Назустріч один одному» та участь студентів університеJ
ту у Metalist Student League.

Протягом 2013–2014 навчального року кафедрами філософії, суспільJ
них наук, мовної підготовки іноземних громадян проводилися бесіди такої
тематичної спрямованості: проблема духовності у сучасному світі, пробJ
лема гендерного виховання сучасної молоді, культура сучасних цивілізацій,
етикет у сучасній системі освіти, національноJпатріотичний світогляд суJ
часної молоді. Культура різних народів, її релігійні уподобання, звичаї знайJ
шли відображення у постійно діючих виставках, а саме: «Світові релігії»,
«Мистецтво», «Філософська думка». Це є важливим елементом виховної
роботи бібліотеки, що сприяє формуванню у студентів бачення спільного
та відмінного у різних культурах, формує почуття поваги до культурних
цінностей інших народів, толерантність до їх релігійних поглядів.

СтудентиJіноземці постійно залучені до художньої творчості: до занятть
літературною діяльністю, фольклором, живописом, до участі у гуртках хуJ
дожньої самодіяльності Молодіжного центру ХНМУ. Нігерійський чоловіJ
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чий квартет «Вазуб'я», жіночий дует «Чіома&Уфоома» та інші студентиJ
іноземці у складі творчих колективів постійно беруть активну участь у творJ
чих заходах університетського та регіонального рівнів. За ініціативи КоорJ
динаційної ради студентського самоврядування ХНМУ проходить творчий
фестиваль «Verses&melodies».

Але, як і кожна медаль, виховна робота з іноземними студентами має
не тільки приємний зворотний бік. Тому колектив деканату VІ факультету
постійно проводить роботу з профілактики правопорушень, порушень наJ
вчальної дисципліни студентами. Деканом та його заступниками аналіJ
зується успішність студентів, розглядаються порушення навчальної дисJ
ципліни та дотримання правил проживання в гуртожитках з оперативним
реагуванням щодо осіб, які порушують ці правила.

Висновки. З метою подальшої оптимізації виховної роботи з іноземниJ
ми студентами на VI факультеті з підготовки іноземних студентів ХНМУ
вважаємо за необхідне: 1) ширше використовувати сучасні методи соціоJ
логічних та психологічних досліджень, які допоможуть налагодити індивіJ
дуальний контакт з кожним із студентів; 2) продовжувати підвищувати рівень
курації основних земляцтв, що сприяє поглибленню дружніх звязків між
культурними традиціями України та інщих держав; 3) ширше залучати стуJ
дентське самоврядування серед іноземних студентів, яке допоможе наJ
лагодити двосторонній зв'язок між деканатами та активом студентівJіноJ
земців з метою покращення мікроклімату та навчальноJвиховної роботи
у медичних ВНЗ України; 4) сприяти участі іноземних студентівJмедиків
у науковоJнавчальних програмах, а також програмах міжніродного стажуJ
вання та обміну з метою покращення фахового рівня, розщирення світоJ
гляду та формування творчої особистості майбутніх лікарів.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕСТУВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ НЕФРОЛОГІЇ

Лісовий В.М., Андон'єва Н.М., Гуц О.А., Дубовик М.Я.,
Колупаєв С.М., Грушка М.А., Олянич С.О.

Інтеграція України до Європейського та Світового освітнього простору
передбачає формування єдиних стандартів якості освіти. Саме заради
цього в Україні реалізується програма навчання у ВНЗ за кредитноJмоJ
дульною системою. Стандарти рівня якості освіти передбачають також
стандарти оцінювання знань, що привело до значного поширення такого
виду контролю як тестування. За умов поширення інформаційноJкомп'юJ
терних технологій тестування проводиться за допомогою комп'ютерних
систем. Водночас, медична освіта передбачає формування спеціалістів,
для яких основоположним компетентнісноJорієнтованим медичним навиJ
ком є клінічне мислення. Необхідність використання комп'ютерного тесJ
тування у процесі формування клінічного мислення під час викладання
курсу «Нефрологія» у наш час залишається актуальною задачею в процесі
викладання даної дисципліни на профільній кафедрі.

Клінічне мислення не є принципово особливою формою когнітивної
діяльності, а являє собою сукупність розумових процесів, таких як аналіз
та синтез, дедукція та індукція, судження та висновок, узагальнення і т. д.,
що використовуються для вирішення завдань медичної діагностики, визJ
начення прогнозу і тактики лікування. Суттєвою особливістю професійноJ
го мислення нефролога та й лікаря взагалі є постійне розв'язання нових
задач, для яких відсутні конкретні алгоритми, необхідність пошуку узаJ
гальнюючого в індивідуальному, створення цілісної картини хвороби, на
базі якої ґрунтуються лікувальні заходи [1].

Для формування клінічного мислення необхідне дотримання таких
принципів: 1) Засвоєння інформації про клінічні симптоми, синдроми, ноJ
зологічні форми; 2) Розвиток навичок вирішення проблемних завдань
у клінічній практиці; 3) Накопичення персонального клінічного досвіду.

Оптимізація формування клінічного мислення в процесі навчання пеJ
редбачає виконання завдань, які моделюють клінічні ситуації і які зустрічаJ
ються у практичній діяльності лікаряJнефролога та лікаря загальної пракJ
тики – сімейної медицини.

У Харківському національному медичному університеті нефрологія викJ
ладається згідно з положеннями кредитноJмодульної системи у складі
модуля «Нефрологія» дисципліни «Внутрішня медицина» на кафедрі уроJ
логії, нефрології та андрології. Клінічною базою кафедри є Харківський
Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала, у якому
надається спеціалізована урологічна та нефрологічна допомога. ВиклаJ
дання нефрології на базі спеціалізованого центру дозволяє демонструваJ
ти студентам увесь спектр нефрологічної патології, а також знайомити
студентів з порядком проведення процедур нирковоJзамісної терапії та
з особливостями ведення пацієнтів у залежності від виду діалізу та після
проведеної трансплантації нирки, що сприяє глибокому засвоєнню матеріаJ
лу [2]. З метою оцінки знань, умінь, навичок студентів з курсу «Нефрологія»,
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широко застосовується комп'ютерне тестування. Ця методика має як поJ
зитивні, так і негативні аспекти, які мають враховуватися у визначенні місця
тестування у формуванні клінічного мислення.

До позитивних аспектів тестування можна віднести:
1. Об'єктивність. Стандартизація перевірки показників якості виконання

завдань і тестів дозволяє виключити суб'єктивний фактор.
2. Повнота та глибина охоплення матеріалу. Тести дозволяють оцінити

знання з усіх тем пройденого курсу нефрології, у той час як на усному
іспиті зазвичай обговорюються 2–4 теми.

3. Практичність. Відпрацьована і налагоджена система тестування дозJ
воляє мінімізувати часові витрати при оцінюванні знань студентів. Вони
значно нижче, ніж при письмовому або усному контролі, тим більше, що
результати тестування можна отримати одразу після його закінчення.

Водночас тестування містить і ряд недоліків:
1. Неможливість формування навику послідовного викладення своїх

думок та «механізація» навчання. Вирішення тестових завдань не стимуJ
лює, а навіть знижує потребу студентів формувати, чітко і послідовно викJ
ладати свої думки. Студенти механічно запам'ятовують вірну відповідь,
особливо при відкритих базах даних.

2. Отримані в результаті тестування дані про прогалини в знанняхза
конкретними розділами не можуть самі по собі сприяти усуненню цих проJ
галин [3]. При усній відповіді екзаменатор, як правило, веде зі студентом
діалог, ставить навідні запитання, змушуючи студента проілюструвати
практичними прикладами теоретичні знання.

3. Елемент випадковості. Студент, що не відповів на просте питання, може
дати правильну відповідь на більш складне. Одного чи двох вгаданих пиJ
тань може бути достатньо, щоб змінити оцінку з «незадовільно» на «задоJ
вільно» чи «задовільно» на «добре», чи навпаки.

Отже, об'єктивність, можливість охопити весь пройдений матеріал та
оцінити вміння вирішувати різноманітні клінічні ситуації, раціональність
витрат часу дозволяють широко використовувати тестування як у письJ
мовій формі, так і при використанні комп'ютерних систем у процесі форJ
мування клінічного мислення під час викладання дисципліни нефрологія.

Водночас, потрібно розуміти, що тестування не є ідеальним методом
оцінки знань, а деякі його недоліки навіть перешкоджають розвитку у стуJ
дентів клінічного мислення. Для формування здатності чітко та послідовJ
но викладати свої думки необхідно поєднувати тестування з іншими метоJ
дами контролю знань, зокрема, як усне опитування. Для попередження
«механізації» вирішення тестових завдань необхідне чітке розуміння, що
тести – це метод контролю знань, а не метод навчання. Тому недоцільним
є заучування студентами баз тестів, а отже і доступ студентів до відкритої
бази тестів. Бо у такому випадку утворюється інколи досить суттєва
розбіжність між результатом тестового контролю та усною відповіддю.
Навчання студента баченню цілісної картини питання також дозволяє зменJ
шити роль механічного запам'ятовування. Для ліквідації прогалин у знанJ
нях, виявлених під час тестування, доцільно проводити аналіз пройдених
тестів. Зменшити вплив удачі на тестування дозволяє збільшення кількості
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тестових питань або кількості вірних відповідей та самих варіантів відповіJ
дей. Поєднання тестування з іншими видами оцінювання і в цьому випадку
є доцільним.

Таким чином, використання комп'ютерного тестування як методу оціJ
нювання знань та уміння їх використовувати є доцільним у процесі навчанJ
ня нефрології і формування у студентів клінічного мислення. Водночас,
необхідне розуміння того, що цей метод має, свої переваги і недоліки,
вплив яких на навчання можливо зменшити.Найбільшої ефективності тесJ
тування набуває у поєднанні з іншими засобами контролю знань і умінь
студентів.
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ПРОБЛЕМА ВИКЛАДАННЯ МОВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Лозенко В.В.

Знання мови, як рідної, так і іноземної, вміння правильно поставити
наголос, висловити свою думку, граматично правильно побудувати реченJ
ня, розуміти синтаксичне сполучення слів – це ті фактори, які визначають
освіченість людини. Вільне володіння мовою, рідною й іноземною, розшиJ
рює можливості підготовки конкурентоздатного фахівця. Саме тому пробJ
лема викладання мов є актуальною у ХХІ ст.

Мета даної статті полягає у вивченні проблеми викладання мов у вищоJ
му навчальному закладі на сучасному етапі. Досягнення цієї мети передJ
бачає вирішення наступних завдань:

– дати стислу характеристику сучасних форм і методів навчання;
– з'ясувати загальну проблему викладання мови, як рідної, так і іноземJ

ної у вищих навчальних закладах;
– визначити шляхи подолання проблеми викладання мов.
ТеоретикоJметодологічну базу даної статті становлять наукові праці

з методики викладання та педагогіки Ф. Гуена [5], Х. Брауна [4], М. ДавиJ
дової [1], І. Костикової [2], Н. Шеверун [3].

На сьогоднішній день використовуються різні методи (репродуктивний,
евристичний, метод бесіди, самостійної роботи та ін.) і форми навчання
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(мультимедійні засоби, рольові ігри) при викладанні мови. Всі ці форми
і методи спрямовані на покращання засвоєння знань з рідної й іноземної
мов. Для посилення інтересу до однієї з класичних мов, наприклад, лаJ
тинської, вивчення якої є обов'язковим у медичних університетах та на
філологічних факультетах провідних університетів, застосовуються всі
зазначені методи, а також вводиться у практику культурологічний аспект:
наприклад, підготовка студентських доповідей з тем «Міфологічні назви
ботанічних рослин», «Латинізми у творчості Г. Сковороди», «Медицина
у Стародавньому Римі», «Середньовічна поезія вагантів» тощо. Якщо дозJ
воляє час, то на занятті відводиться декілька хвилин на вивчення етимоJ
логії таких слів, як студент, аспірант, лекція, аудиторія, доцент, універси%
тет, ректор, лабораторія, професор та багато інших. У групах з поглиблеJ
ним вивченням дисциплін у медичних вищих навчальних закладах є доJ
цільним, за наявності вільного часу й відмінної успішності, для загального
розвитку познайомити студентів з первинним значенням найпоширеніших
анатомічних термінів: tibia – флейта (мед. термін «великогомілкова кістка»),
fibula – застібка (мед. термін «малогомілкова кістка»), musculus – маленька
миша, або мишеня (мед. термін «м'яз»), coccyx – зозуля (мед. термін «купJ
рик»), gyrus – коло, кінський майданчик (мед. термін «звивина»).

Однак усі ці методи і форми навчання втрачають сенс у більшості виJ
падків, тому що у багатьох студентів відсутнє загальне уявлення про мову,
зокрема про частини мови. Саме це становить проблему викладання мов
у вищому навчальному закладі. На сьогоднішній день знайдеться чимало
студентів, які не розуміють різницю між іменником і прикметником, плутаJ
ють називний і родовий відмінки. Бувають такі випадки, коли на прохання
викладача визначити частину мови для слова «м'яз», студент відповідає:
«Прикметник». Викладач просить уточнити, на яке питання відповідає прикJ
метник. Студент дає таку відповідь: «Прикметник відповідає на запитання
«що робити». Більшість студентів не розрізняють слова «кістка» і "кісткоJ
вий», «суглоб» і «суглобовий», «шия» і «шийний», плутають називний і родоJ
вий відмінки у термінах «залоза язика» і «частка залози», «кістка черепа»
і «відросток кістки». Це свідчить про відсутність базових знань з мови, які
закладаються ще в початковій школі. Якщо 20–30 років тому назад такі
випадки незнання мови були поодинокими і становили скоріше виняток,
ніж правило, то на сьогодні це вже скоріш правило – у групі знайдеться
4–5 студентів, у яких немає базових шкільних знань про мову. І такого роду
труднощі складно подолати викладачеві у вищому навчальному закладі.
Ф. Гуен у своїй праці «L'art d'enseigner et d'etudier les langues» («Мистецтво
викладати і вчити мови») відзначив, що певні елементарні уявлення про
мову повинні закладатися ще у дитинстві, коли дитина на підсвідомому
рівні, у формі гри, вчиться відрізняти частини мови. Якщо цього немає, то
викладачеві важко пояснити студентові, вже дорослій людині, різницю між
частинами мови, відмінками, тим більше, що навчальна мовна програма
вищого закладу розрахована на більш складні теми.

Висновки. Найбільшою проблемою викладання мов у вищому навчальJ
ному закладі є відсутність елементарних знань про мову. Таку проблему
можна подолати, переглянувши мовні шкільні програми, збільшити кількість
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годин на практичне відпрацювання теми «Частини мови» у школі, посилиJ
ти контроль знань з рідної та іноземної мови.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ
У САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ

В.І. Лупальцов, А.І. Ягнюк

Вступ. У будь якій державі якість вищої освіти сприймається як головJ
ний фактор стабільного розвитку. Тому проблема якості знань та вмінь
є однією з основних в освітній політиці держав світу, в тому числі і в УкраїJ
ни. У вищих навчальних закладах нашої країни постійно проводяться захоJ
ди щодо підвищення ефективності та удосконалення навчального процеJ
су, що безумовно потребує застосування сучасних засобів викладання та
ефективних форм контролю знань[1, 3]. Це стає ще більш актуальним,
враховуючи збільшення годин відведених для самостійного опрацювання
матеріалу студентами [2]. Однією з особливостей при організації ефекJ
тивної самостійної роботи студента (СРС) у сучасному медичному ВНЗ
є активне використання комп'ютерної технологій (КТ).

Мета. Узагальнення досвіду використання КТ при організації СРС
у навчальному процесі у вищому навчальному закладі.

Основна частина. У якості комп'ютерної підтримки (КП) для підвищенJ
ня ефективності СРС студентам на кафедрі хірургії № 3 використовуютьJ
ся: електронні варіанти монографій, підручників та навчальних посібників,
електронні методичні вказівки, база тестових завдань та мультимедійних
презентацій лекцій, учбові фільми. Кафедральними співробітниками ствоJ
рюються мультимедійні варіанти лекцій та семінарів в програмі Power Point
з подальшою конвертацією за допомогою конвектора Free Codek Pack, що
дає можливість використовувати їх як методичне забезпечення СРС. ЗавJ
дяки комп'ютерної візуалізації інформації (зображення, фільми, мультиJ
медійні комп'ютерні ефекти: анімація, графіка) забезпечується візуальне
втілення практичних навичок, оперативних втручань та маніпуляцій, котрі
вивчаються. Така КП СРС дає змогу розвивати індивідуальні здібності стуJ
дента, підвищувати якість засвоєння знань та необхідних навичок, оптиміJ
зувати учбовий час, який при традиційному навчанні витрачається на поJ
шук джерел інформації.
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Застосування КТ при СРС дозволяє студенту контролювати індивідуJ
альний темп навчальної діяльності самостійно задаючи швидкість та час
виконання завдань. Крім того, під час СРС реалізуються такі важливі влаJ
стивості електронних носіїв інформації, як полісенсорність (вплив на різноJ
манітні почуття людини), інтерактивність (діалог в системі «людина–комJ
п'ютер»), симуляційність (можливість імітації процесів), комунікативність
(забезпечення міжособистого мережевого візуального, звукового чи симJ
вольного зв'язку), віртуалізація (створення кіберпросторової дійсності).

Формулюючи завдання для СРС, викладачі кафедри особливу увагу
звертають на те, щоб мінімізувати використання студентом плагіату під
час виконання завдань з СРС та спрямовують його діяльність на самоJ
стійний аналіз, порівняння джерел інформації, особисте формулювання
висновків.

Для забезпечення ефективності СРС важлива й внутрішня мотивація
студента, тому викладачі кафедри допомагають студентам виховати у собі
потребу у систематичній самостійній роботі. На кафедрі проводяться груJ
пові та індивідуальні консультацій студентів з питань використання КТ при
СРС, способів пошуку та опрацювання інформації, вивчення наукової та
навчальної літератури, прийомів конспектування.

Невід'ємною частиною СРС є контроль та оцінювання її результатів.
Для перевірки засвоєння матеріалу, що відносяться до СРС, викладачі
кафедри використовують такі форми поточного контролю, як перевірка
конспектів, письмове опитування студентів наприкінці практичного занятJ
тя, тестовий контроль (у т.ч. комп'ютерний), розв'язування ситуаційних
задач. Результати такого поточного контролю враховуються під час висJ
тавлення підсумкової оцінки.

За модульної системи навчання теми СРС входять до змістового модуJ
лю, контролюються після закінчення логічно завершеної частини лекцій та
інших видів занять із дисципліни при підсумковому модульному контролі.

Висновок. Застосування КП СРС під контролем викладачів забезпеJ
чує можливість більш ефективної організації навчальної діяльності стуJ
дентів, конкретну її спрямованість на досягнення кращих результатів
у навчанні.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ФІЗІОЛОГІЯ»
СТУДЕНТАМ ХНМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

КРЕДИТНО%МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

Маракушин Д.І., Чернобай Л.В., Пандікідіс Н.І., Жубрікова Л.О.,
Алексеєнко Р.В., Ващук Н.А., Кармазіна І.С., Васильєва О.В.,

Сокол О.М., Ісаєва І.М., Баусова О.Б.

Вступ. Необхідність знання дисципліни «Фізіологія» студентами меJ
дичних ВНЗ обумовлена тим, що ця наука є базовою і вивчає процеси життєJ
діяльності, що відбуваються в організмі на всіх його структурних рівнях:
клітинному, тканинному, органному, системному, організменому та надJ
організменому. Фізіологія тісно пов'язана з дисциплінами морфологічноJ
го профілю: анатомією, цитологією, гістологією, ембріологією, так як струкJ
тура і функція взаємно обумовлюють один одного. Фізіологія також спиJ
рається на загальну біологію та еволюційне вчення як основи для розумінJня
загальних закономірностей. Крім цього фізіологія широко використовує
дані біохімії та біофізики для вивчення функціональних змін, що відбуваJ
ються в організмі, і механізму їх регулювання [1, 3].

Впровадження кредитноJмодульної системи навчання в медичні ВНЗ
України стало потужним стимулом для перегляду принципів та методичJ
них заходів щодо контролю якості освіти за міжнародними стандартами,
що дозволило залучити до цієї роботи іноземних експертів і позитивно
вплинути на якість підготовки студентів. У всьому світі все більше уваги
приділяється якості освіти, тому необхідно дотримуватися міжнародних
освітніх стандартів при викладанні усіх навчальних дисциплин студентам
ХНМУ [2].

Мета: оптимізація викладання курсу «Фізіологія» студентам ХНМУ
в умовах кредитноJмодульної системи навчання.

Дисципліна «Фізіологія» викладається на 2Jму курсі, включає 2 модуля
для студентів, що навчаються за спеціальністю «Лікувальна справа» та
«Стоматологія». З метою оптимізації викладання курсу «Фізіологія» в умоJ
вах кредитноJмодульної системи навчання з 2014–2015 навчального року
на кафедрі фізіології ХНМУ запроваджена покращена методика викладанJ
ня та оцінювання дисциплини. Вона базується на розподілі учбового матеJ
ріалу на 5 субмодулів для студентів медичних факультетів (3 – у першому
семестрі та 2 – у другому), а для студентівJстоматологів – на 4 субмодуля
(2 – у першому семестрі та 2 – у другому). Викладання кожного з субмоJ
дулів завершується атестаційним заняттям, яке оцінюється в балах ECTS.
Сума цих балів відповідає поточній навчальній діяльності (ПНД) з кожного
залікового модуля (модуль 1 та модуль 2). Такий розподіл учбового матеJ
ріалу виникло як наслідок поєднання різних розділов дисциплини за їхнім
смисловим значенням. У типовій програмі, що рекомендована МОН та
МОЗ (м. Київ) змістовних субмодулів 17 (10 – у першому семестрі та 7 –
у другому). Такий дрібний розподіл учбового матеріалу доцільний для склаJ
дання робочих програм та методичних рекомендацій для викладачів. Але
для об'єктивізації засвоєння матеріалу студентами саме укрупнення субJ
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модулів за їх смисловим значенням та постійне закріплення матеріалу на
кожному занятті рішенням ситуаційних завдань «Крок 1», з нашої точки
зору, є доцільним.

Необхідно зазначити ефективну навчальноJметодичну та консультаJ
тивну роботу викладачів на кафедрі фізіології ХНМУ. Співробітниками каJ
федри було створено навчальні посібники та методичні рекомендації роJ
сійською та англійською мовами для самостійної та аудиторної роботи
студентів та для викладачів.

Об'єктивізація процесу навчання іноземних студентів передбачає не
тільки контроль засвоєння теоретичного матеріалу і навіть не кількість
виданих методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів,
а насамперед інформацію про структуру самої дисципліни «Фізіологія»
і послідовність логічного вивчення матеріалу, оскільки «спланував – на
половину зробив». У зв'язку з цим на кафедрі розроблено «Орієнтовну струкJ
туру залікового кредиту» з кожного з 2 модулів дисципліни «Фізіологія»
(російською та англійською мовами). Ця орієнтовна структура включає пеJ
рерахування всіх практичних занять у форматі окремого модуля та відпоJ
відних їм тем, які студент обов'язково повинен здати протягом практичноJ
семінарських занять викладачу. Також дається кількість лекцій, супроводJ
жуючих кожне заняття. У орієнтовну структуру введена і конвертація балів
у ECTS з відповідного модулю, перелік видів самостійної роботи і теми
реферативних доповідей як однієї з форм самостійної роботи студентів.

Позааудиторна робота студентів на кафедрі проводиться із завданняJ
ми «Робочих зошитів». Тільки на вересень 2014–2015 навчального року
кафедрою було видано 5 учбовоJметодичних видань у форматі робочих
зошитів та методичних рекомендацій (російською та англійською моваJ
ми). Аудиторно виконання цих завдань контролюється викладачами, це є
складовою частиною ПНД студентів.

З метою покращання підготовки студентів до складання МЛІ «Крок 1.
ЗЛП» та «Крок 1. Стоматологія» на кафедрі існує банк тестових завдань
російською та англійською мовами для використання під час практичних
занять та як тестової частини при проходженні модульного контролю
з дисципліни «Фізіологія» на 2Jму курсі. Викладачами кафедри згідно
з графіком на прикінці робочого дня щоденно проводяться індивідуальні
та групові консультації студентів з підготовки до складання МЛІ (окремо
російськоJ та англомовних).

З 2014–2015 навчального року на кафедрі фізіології розпочато виклаJ
дання лекцій з використанням мультимедійного обладнення. При цьому
усі лекційні презентації (російською та англійською мовою) розміщені
у репозитарії ХНМУ, що покращує позааудиторну підготовку студентів до
практичних занять.

Для активізації позааудиторної роботи зі студентами, направленої на
підвищення їх індивідуальної творчості, на кафедрі фізіології ХНМУ також
функціонує студентське наукове товариство (СНТ). Так студентиJгуртковці
приймають активну участь у виконанні кафедральної науковоJдослідницьJ
кої роботи «Вивчення індивідуальноJтипологічних особливостей адаптації
людини до інтелектуальних та фізичних навантажень» (строки виконання
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2012–2014 рр.). Результати власних наукових досліджень члени СНТ щоJ
річно доповідають на різних конференціях та форумах України та країн
СНД у тому числі: International Scientific Interdisciplinary Conference for
medical students and young doctors, міжвузівській науковій студентській
конференцї з валеології, міжвузівській конференції молодих вчених «МеJ
дицина третього тисячоліття» тощо.

14 травня 2014 р. на кафедрі фізіології ХНМУ відбулася І Всеукраїнська
студентська наукова конференція з фізіології з міжнародною участю «ФізіоJ
логія медицині, фармациї та педагогиці: актуальні проблеми та сучасні
досягнення», а 21 травня 2014 р. – студентська олімпіада «Фізіологія здоJ
ров'я». Переможцями цих форумів стали вітчизняні та іноземні студентиJ
гуртковці СНТ кафедри фізіології ХНМУ, що свідчить про високий рівень
підготовки студентів викладачами кафедри.

Висновики. З метою подальшого покращення викладання курсу «ФізіоJ
логія» студентам ХНМУ в сучасних умовах кредитноJмодульної системи
навчання необхідно як можна ширше проводити індивідуальну навчальноJ
виховну роботу з другокурсниками. При цьому студентів з більш високим
рівнем підготовки потрібно орієнтувати на активізацію самостійної позаJ
аудиторної роботи, а з відстаючими студентами підсилювати відсоток фаJ
культативних практичних занять.
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ЧИ МОЖНА НАВЧИТИ ФІЛОСОФІЇ ДИСТАНЦІЙНО?

Марущенко О.А.

Проблематика дистанційного навчання останнім часом все частіше
опиняється у фокусі уваги світової та вітчизняної наукових спільнот, у перJ
шу чергу через її інноваційність і, як наслідок, певну загадковість. ПитанJ
ня, які у зв'язку з цим постають перед науковцями, є цілком зрозумілими:
чи не спотворюють дещо інакші ролі учасників дистанційного навчального
процесу саму суть освіти? наскільки взагалі дистанційна освіта є ефекJ
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тивною у порівнянні з традиційною? і чи здатна вона з часом повністю
витіснити останню? У чисельних наукових і науковоJметодичних працях,
зокрема і вітчизняних фахівців (В. Кухаренко, В. Олійник, І. Булах, О. РиJ
балко, Н. Авшенюк, В. Ясулайтіс та ін.), як правило, розглядаються психоJ
логоJпедагогічні засади дистанційної освіти, її принципи, методологія і диJ
дактика, здатність дистанційного навчання активізувати пізнавальну
діяльність студентства. Натомість, лише епізодично постає надважливе
питання про так звані «нездоланні обмеження» дистанційної освіти. Та ж
традиційна очна форма історично не раз демонструвала свою здатність
навчити, при певних умовах, будьJчого і будьJкого. А чи здатна впоратися
з цим завданням така інноваційна форма, як дистанційна освіта? Або,
скажімо, є навчальні дисципліни, які за жодних обставин не можна вивчати
дистанційно? Дати певні відповіді на це питання є метою даної статті.

Як відомо, дистанційна освіта пройшла певний історичний шлях розJ
витку, починаючи ще з 30Jх років XX ст., коли виникло так зване «кореспонJ
дентське навчання» (з опорою на поштові служби). Згодом дистанційна
освіта реалізовувалася через радіо і телебачення, проте усі ці способи
або на передбачали зворотного зв'язку взагалі, або суттєво відкладали
його у часі. Сьогодні дистанційне навчання здійснюється шляхом доставJ
ки інформації в інтерактивному режимі з використанням сучасних інформаJ
ційноJкомунікаційних технологій, де основою є вільно поширювані «віртуаJ
льні міжнародні платформи», мабуть найкращою з яких по праву вважається
Moodle. І хоча дистанційне навчання і можна вважати певною новітньою
формою заочного навчання, всеJтаки між ними не варто ставити знак
рівності, оскільки дистанційне навчання передбачає не лише розширення
спектру носіїв інформації і засобів доступу до них, а й постійне спілкуванJ
ня між викладачем і студентом, через що дистанційну освіту, скоріше, варJ
то вважати системою віддаленого доступу, основаною на сучасних інфорJ
маційних технологіях.

Не дивлячись на те, що загальна частка дистанційної освіти вже станоJ
вить близько 30% від усього загального обсягу освітніх послуг у світі, така
форма навчання має певні недоліки, деякі з яких, відверто кажучи, відляJ
кують теоретичні університетські кафедри (якJот: філософського, гуманіJ
тарного, соціальноJекономічного профілів), які доволі рідко розглядають
дистанційну форму навчання як щось важливе і перспективне для свого
предметного поля. Ось деякі з недоліків, на які традиційно звертають увагу:

 невисокий рівень методичного забезпечення процесу створення онJ
лайнJкурсів (адже кінцевим продуктом мають стати гіпертексти з великою
кількості супутніх матеріалів, зокрема, у відеоформатах), відсутність баJ
зових знань з цього питання (тобто, доносити знання дистанційно – це
особливе знання, якому треба спеціально вчитися, що може стати суттєJ
вим бар'єром для діючих викладачів і методистів);

 при дистанційній формі дисципліна студента стає самодисципліною,
тобто відповідальність за навчання та слідування графіку навчального проJ
цесу (хай і гнучкого) повністю стає полем відповідальності того, хто вчитьJ
ся, що суттєво змінює традиційні ролі в полі «викладач–студент»;
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 відсутність очного спілкування педагога і студента (здається, ще троJ
хи, і таке спілкування почнуть «канонізувати», адже нерідко вважається,
що через очний контакт передається ледь не «сакральне знання», яке
студент не може пізнати дистанційно).

При справедливості перших двох тверджень дозволю собі покритикуJ
вати останнє. Дистанційна освіта дійсно не передбачає очного спілкування,
проте особистий контакт викладача і студента відбувається у так званій
дистанційноJочній формі (шляхом відеоконференцій, скапJконференцій,
вебінарів), і нічого, насправді, не заважає дивитися «очі в очі», якщо це
дійсно потрібно. Натомість, суттєво змінюється сама концепція роботи
викладача: він стає, скоріше, координатором навчального процесу, його
модератором з основним завданням – сприяти тому, аби кожний студент
якнайкраще оволодів змістом курсу (зазвичай ця мета досягається шляJ
хом індивідуальних онлайнJконсультацій та групових занять; той же Moodle
добре орієнтований на таку спільну роботу, для чого передбачена маса
інструментів, якJот: блоги, форуми). Дистанційна освіта, на мою думку,
чудово сприяє і такому важливому завданню філософських, суспільних,
культурологічних дисциплін, як розвиток критичного мислення: усі питанJ
ня, що виносяться на осмислення аудиторії, мають відкладений у часі
«ефект», тобто не вимагають негайної реакції студента, що вкрай важливо
у випадку зі спірними, дискусійними темами, які потребують глибинного
осмислення та актуалізації власної аргументованої позиції.

Надважливим є і методична підкованість викладача, адже дистанційні
курси мають бути чітко структурованими (за темами, уроками, окремими
питаннями), а самі завдання повинні бути складені так, щоб дозволити
студенту показати свої фактологічні знання і водночас творчий підхід,
а викладачу – оцінити якість виконання завдань за наперед заданими, зроJ
зумілими критеріями.

Ефективності дистанційної форми освіти сприяють й інші її переваги.
Так, студенти, які навчаються дистанційно, дійсно не відвідують регулярJ
них занять у вигляді лекцій та семінарів за наперед заданим розкладом (як
це відбувається в рамках традиційних освітніх форм), проте мають змогу
працювати у зручний для себе час у зручному місці та в зручному темпі, що
дає значну перевагу тим, хто не може або не хоче змінити свій звичний
ритм життя (навчання, можна, наприклад, поєднувати з іншою професійJ
ною діяльністю). Кожний може вчитися стільки, скільки йому особисто неJ
обхідно для засвоєння предмета.

При цьому не має значення локація у фізичному просторі – викладача,
студента, університету. Відстань (за умови якісної роботи зв'язку) не є пеJ
решкодою для ефективного освітнього процесу – будьJхто у будьJякій точці
світу може вивчати курс.

З цього випливає, що кількість студентів дистанційної форми не є криJ
тичним параметром. ОнлайнJнавчання суттєво нівелює і статусні дистанції
між тими, хто бажає вчитися, тобто значно демократизує широкий доступ
до якісного освітнього продукту, що за «традиційними сценаріями» є значJ
но менш вірогідним. Важливим критерієм є ціна, адже реальна вартість
дистанційного навчання є у рази дешевшою, аніж традиційного (іноді навіть
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взагалі безкоштовною), в основному, завдяки ефективнішому використанJ
ню наявних навчальних площ і технічних засобів інформаційних технологій.

Відповідаючи на питання, винесене у назву статті, висловлю свою думJ
ку: так, звичайно – і філософію, і будьJяку іншу теоретичну дисципліну
можна вивчати дистанційно, і навіть треба, особливо, якщо згадати про
найважливіші переваги дистанційної форми навчання та загально цивіліJ
заційний контекст (наявну інформаційну, екранну культуру). Принаймні,
як допоміжна форма, дистанційне навчання вже зараз може суттєво урізJ
номанітнити традиційні освітні практики, доповнити їх, при чому аж ніяк не
зменшуючи їх власну цінність. Проте аналізуючи тенденції розвитку сусJ
пільства у цілому та освіти зокрема, можна припустити, що вже у середньоJ
строковій перспективі дистанційні форми навчання займуть центрове місце
підготовки фахівців. Їх розробка та впровадження сьогодні можуть стати
суттєвою перевагою викладача, кафедри, університету на ринку освітніх
послуг завтра.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ОСОБИСТІСНО%ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА

Мінухін В.В., Габишева Л.С., Коваленко Н.І.

Суттєві зміни в національній політиці освіти пов'язані з переходом на
позиції особистісноJорієнтованої педагогіки. Однією із задач сучасної вищої
школи є розкриття потенціалу всіх учасників педагогічного процесу, наJ
дання їм можливостей виявити творчі здібності, у зв'язку з чим з'являються
різноманітні інноваційні технології.

Нововведення, або інновації, характерні для будьJякої професійної
діяльності людини. Інновації самовільно не виникають, вони є результатом
наукових пошуків, осучаснення педагогічного досвіду окремих педагогів
і цілих колективів.

Поняття «інновація» в перекладі з латинської мови означає «введення
нового», «оновлення» або «зміни». У педагогічному процесі це введення
нового в цілі, зміст, методи й форми навчання та виховання, в організацію
спільної діяльності педагога й учня, метою якої є підвищення її ефективJ
ності. У загальній теорії інновацій розрізняють новації та нововведення
(інновації) як своєрідні етапи просування нового. Новація – це саме засіб
(новий метод, методика, технологія, програма), а інновація – це процес
освоєння цього засобу [3].

Сучасна освіта орієнтується на створення інноваційних технологій
і способів впливу на особистість, у яких забезпечується баланс між соJ
ціальними й індивідуальними потребами, що базуються на самовдосконаJ
ленні, саморозвитку, самоосвіті, забезпечують готовність особистості до
реалізації як індивідуально, так і в суспільстві [1].

До освітніх технологій належать технології проблемного, програмоваJ
ного, активного, модульного та ігрового навчання, інформаційні, виховні
й технології особистісноJорієнтованого навчання [2].

ОсобистісноJорієнтований підхід визнаний сьогодні світовим педагоJ
гічним співтовариством як пріоритетний для всіх форм сучасної освітньої
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системи. Це значить, що в центрі знаходиться процес навчання, а не викJ
ладання, а також пізнавальна діяльність того, хто навчається. Остання
максимальною мірою враховує інтереси учня/студента, його індивідуальні
можливості та здібності.

У полі зору особистісноJорієнтованого навчання J унікальна цілісність
особистості, відкрита для сприймання нового досвіду, здатна до свідомого
і відповідального вибору в різноманітних життєвих ситуаціях. ОсобистісноJ
орієнтовані технології створюють умови для співробітництва, творчості
й самоактуалізації особистості [3].

Зміни сучасної системи освіти продиктовані протиріччям між швидким
темпом набуття знань у сучасному світі й обмеженими можливостями їх
засвоєння індивідом. Це протиріччя змушує педагогічну теорію відмовитися
від абсолютного освітнього ідеалу (різносторонньо розвинена особистість)
і перейти до нового ідеалу – максимального розвитку здібностей людини,
саморегуляції й самоосвіти.

Сьогодні перед освітою стоїть конкретна задача: забезпечити майбутJ
нього спеціаліста базовою інформацією, розвинути навички й уміння коJ
ристуватися нею для розв'язку практичних задач, сформувати уявлення
про необхідність самостійного отримання інформації на весь період проJ
фесійної діяльності.
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ
МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ У БАКАЛАВРІВ

Мінухін В.В., Замазій Т.М., Габишева Л.С., Коваленко Н.І.

Використання передових методів і технологій у вищих навчальних закJ
ладах є важливим і актуальним питанням для сучасної медичної освіти,
у тому числі для підготовки бакалаврівJспеціалістів з лабораторної діагноJ
стики. Вони відкривають можливості для оптимізації покращення знань,
використання нових форм і методів проведення лекцій та практичних заJ
нять [1]. Сучасні інформаційні технології є ефективним інструментом, який
полегшує засвоєння знань, робить навчання інтерактивним і комунікативноJ
спрямованим. Широке застосування комп'ютерних програм за умови їх
правильного вибору відкриває безліч можливостей для вдосконалення
навчального процесу [2].

Для підготовки конкурентоздатного медичного працівника на кафедрі
мікробіології, вірусології та імунології використовуються вербальні, технічні
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і наочні методи навчання. Це дозволило реалізувати різні форми інноваJ
ційних технологій, що посилило індивідуальний підхід до особистості кожJ
ного студента та інтенсифікацію їхньої аудиторної та позааудиторної роJ
боти. Так, використовуючи мультимедійний проектор, викладач має змогу
оперувати різними виразними засобами – текстом, графіками, малюнкаJ
ми, демонструвати відеофільми та відеоролики, а також використовувати
слайди мікропрепаратів тощо. Таке подання матеріалу є найбільш адекJ
ватним засобом для засвоєння матеріалу на практичних заняттях і лекціях.
Лекція дає систематизовані основи наукових знань з дисципліни, розкриJ
ває стан і перспективи розвитку діагностики інфекційних хвороб, концентJ
рує увагу студентів на найбільш складних, ключових питаннях, стимулює
їх пізнавальну діяльність і сприяє формуванню творчого мислення. МульJ
тимедійні засоби навчання дозволяють зацікавити студентів на лекціях,
максимально реалізувати принцип наочності шляхом виведення на екран
не лише тексту, але і застосувавши звук, ілюстрації, зображення, що скаJ
нують, малюнки, схеми і т. п.

При проведенні практичних занять у бакалаврів використовуються техJ
нології індивідуальноJгрупового навчання. Ці технології сприяють розвитJ
ку індивідуальних умінь і навичок, враховують індивідуальноJособистісні
характеристики, включаючи здібності і освітні потреби, що ґрунтуються на
цільових установках. Вони передбачають використання можливостей коJ
лективної діяльності для надання допомоги кожному студентові в успішJ
ному засвоєнні навчального матеріалу, виконанні самостійної роботи, виJ
рішенні ситуаційних завдань тощо.

Контроль засвоєння навчального матеріалу здійснюється в ході самоJ
стійної роботи студентів з використанням комп'ютерного тестування. При
цьому контроль індивідуалізований і дає можливість при необхідності
здійснювати коригування знань і умінь.

Таким чином, викладач може розраховувати на комп'ютер як на електJ
ронного асистента в навчальному процесі. Які функції передати комп'ютеJ
ру, а які залишити педагогу, залежить від специфіки викладання мікробіоJ
логії та від системи методичних прийомів конкретного викладача. Комп'юJ
терна підтримка традиційної методики викладання мікробіології, вірусоJ
логії та імунології забезпечує наочність, науковість, доступність, сисJ
темність і послідовність знань з морфології та фізіології мікроорганізмів,
імунітету та лабораторної діагностики інфекційних захворювань.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО%ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»

Мирошник Л.В., Макаренко Т.Н., Минакова Л.И.

В настоящее время в учебный процесс активно внедряются информаJ
ционноJтелекоммуникационные технологии. Современные исследования
в области зарубежной и отечественной педагогики лежат в области освоJ
ения технологий именно этого типа. В последние годы появилось больJ
шое количество научных публикаций, связанных с проблемами использоJ
вания электронных ресурсов в обучении различным учебным дисциплиJ
нам (Э.Г. Азимов, А.А. Андреев, И.М. Ибрагимов, Е.С. Полат, Л.А. Дунаева,
М.А. Бовтенко, И.А. Смольянникова, С.Н. Михайлов, О.В. Миловидова,
Л. Шипелевич, T. Bayer, С. Meskil и др.).

Тенденция к распространению мультимедийных технологий заставляет
задуматься об использовании их преимуществ в учебном процессе, в том
числе при обучении русскому языку как иностранному. Использование
электронных ресурсов для обучения русскому языку как иностранному
имеет исключительное значение, так как с их помощью предоставляется
доступ к дополнительным аутентичным материалам, отобранным препоJ
давателем, и учебным ресурсам в текстовом, аудиоJ и видеоформатах.
Такие информационноJобразовательные среды разрабатываются в наJ
стоящее время во многих учебных заведениях в системе среднего и высJ
шего образования. Они представляют собой комплекс обучающих разJ
личных электронных учебноJметодических материалов и компьютерных
программ.

Содержание специализированной образовательной виртуальной среды
по русскому языку как иностранному определяется спецификой этой учебJ
ной дисциплины – практической направленностью и коммуникативноJдеяJ
тельной основой обучения. Целью обучения русскому языку является поJ
лучение знаний, навыков, умений, необходимых для практического влаJ
дения языком в различных сферах и ситуациях общения.

Создание учебноJобразовательной виртуальной среды дисциплины
«Русский язык как иностранный» предполагает разработку следующих
составляющих [3; 8]:

 – учебноJметодические материалы, включающие в себя электронные
средства обучения (учебники, учебные пособия, учебноJметодические
материалы, практикумы, презентации, медиатеки, видеотеки, наглядные
пособия – учебные таблицы, схемы, иллюстрации и др.);

 – разнообразные электронные ресурсы справочного характера (электJ
ронные переводные и толковые словари, тематические словари, иллюстJ
рированные словари в картинках, грамматические справочники и т. д.).

– информационноJобразовательные материалы по РКИ, доступные
в сети интернет (электронный каталог ссылок на справочноJинформаJ
ционные интернетJресурсы по РКИ, специализированные вебJпорталы
и ресурсные центры, такие как портал поддержки русского языка как иноJ
странного факультета повышения квалификации преподавателей русского
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языка РУДН, интернетJпроекты филологического факультета МГУ им. ЛоJ
моносова и др.);

– комплекс контрольноJтестовых заданий, предназначенных для проJ
верки степени усвоения студентом учебного материала (тестовые базы,
образцы проверочных работ);

 – информационноJкоммуникационный блок (доска объявлений, чаты,
форумы), позволяющий активно общаться студентам и преподавателям;

– методический блок, включающий описание навигации по ресурсам
учебного компонента, методические указания для студентов и преподаJ
вателя по работе с ресурсами.

Использование виртуальной учебноJобразовательной среды в практике
преподавания учебных дисциплин в вузах дает мощный стимул для творJ
ческого профессионального развития преподавателя, позволяет модерJ
низировать процесс обучения, значительно повышая его эффективность.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ%МЕДИКІВ

Мозгова Т.П., Лещина І.В.

Сучасна вища медична освіта своєю головною метою ставить реалізаJ
цію професійної складової розвитку особистості лікаря [1, 3]. Професійна
адаптація студентівJмедиків ще на етапі навчання в університеті має важJ
ливе значення для реалізації лікаря як професіонала та формування стуJ
дентом власної траєкторії професійного розвитку та задоволення резульJ
татами навчальної, а в майбутньому, і професійної діяльності, тому досJ
лідження проблеми адаптації студентівJмедиків до майбутньої професійJ
ної діяльності та визначення педагогічних умов її ефективної реалізації
є необхідним та актуальним [4].

У процесі професійної підготовки передбачається формування склаJ
дових професійної діяльності: професійної спрямованості; професійної
компетентності; професійної поведінки; професійної рефлексії, які розJ
глядаються як особистісні новоутворення, що виникають в процесі проJ
фесійно орієнтованої навчальної діяльності студентів і є провідними
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структурними елементами особистості, що відображають якісну характеJ
ристику процесу професійної адаптації студентівJмедиків до майбутньої
професійної діяльності лікаря [2].

Проведена нами дослідноJекспериментальна робота з визначення
рівня сформованості професійної адаптації студентівJмедиків показала,
що в рамках освітнього процесу вищого медичного навчального закладу
професійна адаптація студентів в процесі навчання формується стихійно
та на недостатньому рівні та потребує впровадження в процес професійJ
ної підготовки медичних фахівців комплексу педагогічних умов успішної
професійної адаптації майбутніх лікарів.

Виходячи з аналізу психологоJпедагогічної літератури й узагальнення
досвіду підготовки студентівJмедиків, ми вважаємо, що найважливішими
умовами, які забезпечують успішну адаптацію студентівJмедиків до проJ
фесійної діяльності в процесі навчання є активізація навчальної діяльності
студентів в освітньому процесі ВНЗ та формування професійно важливих
якостей студентівJмедиків в процесі професійно орієнтованої навчальної діяльJ
ності, що не можливо без використання інноваційних методів навчання.

В останні роки широке розповсюдження в вищій медичній освіті отриJ
мало інтерактивне навчання, побудоване на взаємодії всіх учасників наJ
вчального процесу. Нові знання, уміння формуються в результаті прямої
взаємодії студентів зі своїм досвідом і досвідом своїх друзів, в умовах змоJ
дельованої професійної ситуації, що ефективно реалізується за допомоJ
гою ситуаційноJрольової або ділової гри. Теоретичним базисом цього меJ
тоду є положення про вирішальну роль активної, спеціально організованої
діяльності студентів в процесі засвоєння [5].

Рольова гра сприяє розвитку творчого потенціалу та пізнавального інтеJ
ресу до предмета. В основу будьJякої рольової гри (в тому числі і ділової)
покладений принцип моделювання умов професійної діяльності шляхом
вирішення різних ситуацій: постановка діагнозу, складання протоколу лікуJ
вання. При цьому відпрацьовується можливість індивідуальної та групової
оцінки діяльності учасників гри. Професійно орієнтовані рольові ігри підвиJ
щують мотивацію студента до вивчення теми заняття, кращому засвоєнJ
ню теоретичного матеріалу, так як розігрується клінічна ситуація, що наJ
ближена до його майбутньої професійної діяльності.

Останні роки на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології
для більш успішного засвоєння дисципліни «Психіатрія та наркологія» на
практичних заняттях зі студентами ефективно використовуються рольові
ігри з моделювання проблемної ситуації взаємин основних суб'єктів лікуJ
вальноJдіагностичного процесу («лікар–хворий», «лікар–родич(і)», медичJ
ний персонал відділення) та інших соціально і психологічно значущих взаєJ
мовідносин («родич(і)–хворий», «хворий–хворий», «соціальний робітник–
хворий»). Найбільший відгук у студентства отримали рольові ігри на дифеJ
ренційну діагностику (обговорення діагностично складних, атипових, рідJ
кісних випадків з реальної психіатричної практики) та знання Закону УкраїJ
ни «Про психіатричну допомогу» (ситуації психіатричного огляду, госпітаJ
лізації в психіатричний стаціонар, в тому числі в примусовому порядку та
надання невідкладної психіатричної допомоги).
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Обговорення ситуації проводиться з урахуванням клінічного (оцінка
правильності діагностичного пошуку, призначення терапії та ін.) та психоJ
логічного (оцінка правильності поведінки лікаря, хворого, родичів) аспектів
змодельованої ситуації. Необхідно відзначити, що крім тренування теореJ
тичних знань і практичних навичок з психіатрії, студенти мають можливість
аналізувати свою поведінку (хто з учасників яку роль обрав, як себе почував
в цій ролі, яку роль хотів б «зіграти» і чому не вийшло та ін.). Аналіз провеJ
дення гри допомагає об'єктивно оцінити рівень підготовленості студента.

Використання рольових ігор в процесі професійної медичної підготовJ
ки занурює студентів в професійне середовище з формуванням комунікаJ
тивної складової професійної діяльності, визначенням рольової позиції,
формуванням стереотипів професійної поведінки та її корекцією в процесі
спілкування з оточуючими, що сприяє розвитку професійно значущих елеJ
ментів особистості та підвищує адаптаційні можливості студентів до майJ
бутньої професійної діяльності лікаря.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

Ніколаєва О.В., Огнєва Л.Г., Татарко С.В., Шутова Н.А.

Освіта за своєю суттю вже є інновацією. Застосовуючи дані технології
в навчанні, викладач робить процес більш повним, цікавим, насиченим.
Головною метою інноваційних технологій освіти є підготовка людини до
життя у світі, що постійно змінюється, розвиток уміння мотивувати дії,
самостійно орієнтуватися в одержуваній інформації, формування творчоJ
го нешаблонного мислення і професійного вміння та удосконалення [1].

У сучасних умовах підвищеного потоку інформації, накопичення велиJ
кого матеріалу в різних галузях медичних знань, як ніколи, виникла потреJ
ба перегляду та змін викладання загальнотеоретичних медичних дисциплін,
зокрема, патологічної фізіології.
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Майбутній фахівець медицини, повинен отримати певний обсяг знань
з патологічної фізіології та відповідну методологічну підготовку тому, що ці
знання абсолютно необхідні при формуванні знань та навичок для повного
сприйняття та глибокого засвоєння клінічних дисциплін і подальшої проJ
фесійної діяльності.

У викладанні патологічної фізіології, покликаної формувати у студентів
здібності до логічного мислення, аналізу та узагальнення фактів, вміння
оцінювати окремі біологічні явища та медикоJтеоретичні питання, основJ
на увага приділяється функціональним та клінічним проявам найпоширеJ
ніших патологічних процесів і хвороб, а також їх наслідкам, принципам
терапії та профілактики захворювань, тому що саме патофізіологія є споJ
лучною ланкою між біологічним комплексом дисциплін перших курсів та
підготовкою студентів до вивчення клінічних дисциплін [2].

При проведенні занять будьJякого типу на кафедрі використовують комJ
п'ютерну техніку, відеофільми, таблиці, слайди, зразки препаратів.

Колективом кафедри постійно вдосконалюються і переробляються
деякі форми практичних занять.

Одним з ефективних шляхів для досягнення позитивного результату
є система контролю і оцінювання навчальних досягнень. Накопичення рейJ
тингу відбувається в процесі поточного, проміжного та заключного контJ
ролю.

Мета колективу кафедри: 1) навчити студентів здобувати знання самоJ
стійно, 2) користуватися набутими знаннями для вирішення конкретних
завдань, 3) шукати шляхи вирішення проблеми, вибираючи оптимальний
при наявності альтернативи, 4) планувати свою діяльність, 5) об'єктивно
оцінювати процес і результати навчання.

При підготовці до практичних занять студенти користуються методичJ
ними вказівками, укладеними викладачами кафедри, що дає можливість
студентам визначити основні положення загальної патології, роль етіолоJ
гічних факторів та умов, а також реактивних властивостей організму та
значення експериментального методу для дослідження патології [3].

Практичні заняття викладач розпочинає з визначення вихідного рівня
знань студентів. Для цього проводиться програмний контроль першого
рівня. Інформація про ступінь підготовки студентів дозволяє вирішити пиJ
тання про засвоєння попередніх розділів курсу. На практичному занятті
студенти під керівництвом викладача проводять експерименти на твариJ
нах і аналізують механізми розвитку деяких патологічних процесів, вивчаJ
ють фізіологічні зміни стану тварин та схематично замальовують їх у зоJ
шиті. Це сприяє поглибленню та закріпленню знань і відпрацюванню пракJ
тичних умінь студентів.

Наразі проведення деяких експериментів наживо втрачає свою актуJ
альність, тому для більш сучасного та ефективного викладання предмету
кафедрою створені власні відеофільми (16) і продовжується збір відеомаJ
теріалів (38), навчальних фільмів (12), що поповнює відеотеку кафедри [4].

Навчальні фільми збільшують рівень емоційної та професійної зацікавJ
леності, що є однією з найважливіших задач ефективності освітнього проJ
цесу. У слайдах і фільмах нами використовуються різні види ілюстративJ
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ного матеріалу. Нестандартні зображення з використанням блокJсхем,
анімації, карикатурних образів несуть елемент зорової та психологічної
розрядки, а іноді підкреслюють важливе патогенетичне, клінічне, профеJ
сійне чи соціальне значення представленої інформації. Це вивільняє час
для розбору ситуаційних задач, що передбачає не тільки засвоєння теоJ
ретичної частини матеріалу, опанування сучасними експериментальними
методиками моделювання патологічних процесів, а також дає можливість
практичного використання цих знань та навичок [5].

Уміння володіти практичними навичками є обов’язковою частиною
у рамках практичного заняття. Для цього на кафедрі створено набори тестів
окремо до кожного змістового модуля (тести створені у вигляді клінічних
та біохімічних аналізів крові, сечі, лабораторні показники дихання, КОС,
показники ЕКГ тощо), які студенти вирішують протягом заняття.

При підготовці студентів до занять велике значення приділяється позаJ
аудиторній самостійній роботі. Для проведення якої колективом кафедри
створено робочі зошити до яких входить теоретична частина всіх тем, що
передбачені програмою як теми для самостійного вивчення, набори тестів
з основної бази ліцензійного іспиту «Крок 1», які дають можливість контроJ
лю виконання цих завдань на занятті для закріплення знання студентів. Інші
форми позааудиторної самостійної роботи студентів такі як: проведення
науковоJдослідної роботи, участь у студентських науковоJпрактичних конJ
ференціях та конференціях з практичної медицини стають важливою склаJ
довою навчального процесу, необхідним засобом підвищення мотивації до
навчання і як наслідок якісної професійної підготовки. Участь студентів у
дослідницькій діяльності робить їх гармонійно розвиненими особистостяJ
ми та людьми,які досконало володіють професійними знаннями медицини і
які можуть застосовувати набуті знання при вивченні клінічних дисциплін. А
набуті дослідницькі навички вигідно виділяють студентівJгуртківців серед
інших і сприяють формуванню професійного статусу [6].

Багаторівневий підхід при відпрацюванні практичних навичок забезпеJ
чує досягнення кінцевих цілей у вивченні дисципліни та формує навички
клінічного мислення.

Аналіз результатів складання іспиту «Крок 1» за субтестами в 2013 та
2014 рр. показав, що середній відсоток з нашої дисципліни дещо покраJ
щується : 2012 рік – 69,9%, 2013 р. – 71,8%, 2014 р. – 73,7%. Це свідчить
про ефективність використання інноваційних технологій на кафедрі патоJ
логічної фізіології.

Таким чином, напрямком усієї навчальноJметодичної роботи на кафедрі
патологічної фізіології є виховання гармонійно розвиненої особистості та
досконало володіючого професійним знаннями студента, який може засJ
тосовувати набуті знання при вивченні клінічних дисциплін, аналізувати
сучасні теоретичні напрямки та концепції, планувати та проводити експеJ
риментальні дослідження та правильно оцінювати отримані результати.
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МЛІ «КРОК 1» – ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ФАХОВОЇ КОМПОНЕНТИ
БАЗОВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ніколаєва А.О., Федоров В.О., Стародубцев Д.С., Кривошапка О.В.

У сучасних умовах освіти та її орієнтованості на інтеграцію в європейську
системуособливого значення набуває побудова ефективної та об'єктивJ
ної системи оцінки результатів навчання. При цьому Болонський процес
диктує свої «правила», підвищення якості вищої освіти та підготовки спеціаJ
лістів має здійснюватися через вдосконалення системи контролю та меJ
тодів оцінки якості освіти, тому система вищої освіти до цих пір не може
відповісти на питання: «Що ми повинні перевіряти й оцінювати, щоб ефекJ
тивно організувати зворотний зв'язок зі студентами?». Сьогодні пропонуJ
ються різні формулювання предмета оцінки та перевірки: якість освіти,
результати навчання, рівень навченості, якість знань, обсяг засвоєного
навчального матеріалу, якість підготовки, результати освіти. Аналізуючи
дані підходи, ми приходимо до висновку, що на даному етапі розвитку сиJ
стеми вищої освіти найбільш ефективним процесом є організований моніJ
торинг результатів навчання, що включає контроль, оцінку, перевірку наJ
бутих знань та вмінь студентів. Адекватне оцінювання результатів навчанJ
ня конкретного студента, який навчається, – одна з актуальних проблем
дидактики вищої школи. Саме з нею пов'язані вирішення задач підвищення
якості підготовки випускників та доцільність рекомендованих заходів
з модернізації навчального процесу вищої школи. Контроль якості знань
навчання – один з основних компонентів оцінки якості освіти, найважлиJ
віший елемент педагогічної системи та невід'ємна частина навчальноJвиJ
ховного процесу.
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Існує дуже багато різних класифікацій форм і процедур контролю знань.
В першу чергу, форми контролю діляться в залежності від типу діяльності
студентів, традиційно це усна, письмова та практична. Кожна форма має
свою мету й процедуру проведення. Практична перевірка найбільш ефекJ
тивна для перевірки, контролю та відстеження рівня формування компеJ
тенцій, що припускає виявлення конкретних дій, умінь пов'язувати теорію
з практикою. Більш широка класифікація включає найбільш поширені форJ
ми контролю результатів навчання у вузі: написання рефератів, співбесіJ
ду, колоквіум, залік, іспит та тестування. Однією з таких форм контролю є
тестовий іспит «Крок 1» – семестровий екзамен, що вимірює показники
якості фахової компоненти базової вищої освіти. Іспит проводиться відпоJ
відно до навчального плану, розробленого на основі Галузевих стандартів
вищої освіти (наказ МОЗ України від 29.07.2004 № 629).

Іншою важливою формою контролю є перевірка «виживання знань», яка
може реалізовуватися через ректорські зрізи (РЗ) – комп'ютерне тестуJ
вання в ННЦ ХНМУ.

Принципи організації РЗ:
використання якісного інструментарію, що забезпечує точність виміJ

рювань: тестів, розроблених на кафедрах; тести проходять внутрішню та
зовнішню експертизу, апробацію; розробники тестів проходять навчання
на курсах підвищення кваліфікації; використання спеціально розроблених
методик та інструментарію, які дозволяють виробляти аналітичнеопрацюJ
вання даних щодо результатів тестування; організація процедури, що заJ
безпечує технологічність та достовірність даних.

Проведений деканатом аналіз і зіставлення результатів двох форм контJ
ролю знань студентів (форми поточних іспитів з формою РЗ) показав, що
найчастіше студенти показують значно нижчі результати у порівнянні
з оцінками, які фігурують у відомостях. Особливу небезпеку викликають
розбіжності результатів з дисциплін, які входять доскладу МЛІ «Крок 1».

За величиною відхилення можна судити про наявність або відсутність
невідповідностей методики викладання предмета методичній структурі
тесту; різних вимог до рівня знань та вмінь студентів у викладачів, якіпроJ
водять іспит; суб'єктивного підходу на іспиті (висування занижених або
завищених вимог до знань студентів); порушень процедури іспиту або проJ
цедури тестування.

Вищезазначеніформи контролю знань базуються на таких принципах:
гуманізація освіти, демократизація процесу освіти, індивідуалізація і диJ
ференціація результатів навчання кожного, хто навчається. Ця система
контролю знань дозволяє підвищувати активність і якість роботи студентів
протягом семестру і усього періоду навчання, більш об'єктивно оцінювати
рівень знань, здібностей студентів в групі, потоці, на курсі. Прогнозувати
успішність студентів на подальших етапах навчання, а також розвивати
у них такі соціально значущі риси особистості як дисциплінованість, відпоJ
відальність за виконання планів, завдань, сумлінність, прагнення освоїти
дисципліну.

Таким чином, в ХНМУ здійснюється системний підхід до моніторингу
навчального процесу, що дозволяє оперативно реагувати на зміни, що виJ
магають виконання коригувальних дій, а також поширювати позитивний
досвід в організації навчального процесу.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ

Овчаренко О.Б., Лященко О.А., Олійник А.О., Паращук В.Ю.

Прогнозування потреби в спеціалістах в умовах конкуренції, що зросJ
тає – одна з найважливіших функцій вищого навчального закладу. З огляду
на це, концептуальною парадигмою становлення і розвитку системи підгоJ
товки медичних кадрів повинна стати ідея про підготовку високопрофесійJ
ного фахівця, який був би здатний знайти адекватні форми реагування
відповідно до середовища, що змінюється.

Проблемі пошуку шляхів підвищення ефективності освітянської діяльJ
ності у вищих навчальних закладах присвячено багато публікацій у спеціаJ
лізованих та фахових виданнях. Серед них особливої уваги заслуговують
такі напрями, як педагогічні проблеми формування професійних навичок
у студентів; характеристика готовності студентів вищого навчального закJ
ладу до професійної діяльності; удосконалення методичної бази навчальJ
ного процесу; модернізація змісту підготовки майбутніх фахівців. Однак
питання стратегії впровадження сучасних технологій навчання досі залиJ
шаються актуальними.

Метою роботи було обговорення окремих складових «інноваційних пеJ
дагогічних технологій», як складників організаційноJметодичного супроJ
воду навчального процесу, реалізація яких забезпечує результативність
навчальноJпізнавальної діяльності студентів та підготовки кваліфікованих
фахівців для системи охорони здоров'я.

Однією з таких технологій є «Вивчення випадку». «Вивчення випадку» –
це комплексний методичний засіб навчання, побудований на структурах
вирішення проблеми або на структурах розпізнавання проблеми. ЗадаJ
ються проблеми у формі професійного випадку або вони виводяться із
конкретних випадків. Складні випадки спрощуються, скорочуються та
структуруються таким чином, щоб студенти змогли більш самостійно виріJ
шити притаманні випадкам завдання.
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Методична мета методу «Вивчення випадку» полягає у визначенні ваJ
ріантів вирішення проблеми, включаючи їх оцінювання, або у пошуку обJ
ґрунтування вирішення проблеми. Для вивчення випадку пристосовуєтьJ
ся проблемна ситуація, яка вже відбулася в дійсності. Студенти отримують
завдання проаналізувати проблемну ситуацію та з максимально самосJ
тійно відшукати шляхи розв'язання проблеми. Потім це рішення порівJ
нюється з рішенням в реальному випадку.

Під час навчання студенти розділяють випадок на окремі елементи,
шукають власні рішення, виконують різні ролі у випадку, модулюють рішення
та критично обговорюють випадок у цілому.

Метод "Вивчення випадку" пред'являє високі вимоги як до викладачів,
так і до студентів. Викладачі повинні шукати відповідні випадки, узагальJ
нювати всю важливу інформацію, попередньо опрацьовувати її з дидактичJ
ного погляду та ініціювати навчальні процеси. Студенти повинні відпрацьJ
овувати навички групової роботи, творчого підходу до роботи, самостійноJ
го пошуку інформації та її оцінювання.

До випадків пред'являються такі три основні вимоги:
– відповідність дійсності;
– доступність;
– можливість декількох рішень.
Випадки повинні бути попередньо дидактично опрацьовані (структуроJ

вані, скорочені, спрощені). Під час дидактичної переробки комплексні виJ
падки можуть бути перероблені в придатну для студентів форму таким
чином:

– представлення окремих проблем як уже вирішених проблем;
– показ окремих рішень проблеми за допомогою додаткового матеріалу;
– обмеження постановки мети.
Використання технології «Вивчення випадку» на практичних заняттях

може здійснюватись таким чином:
– викладач та всі студенти разом розбирають випадок;
– деякі студенти вивчають випадок в групі, останні студенти спостеріJ

гають;
– оптимальною є робота в декількох малих групах з керівником дискусії;
– кожен студент сам вивчає випадок;
– декілька малих груп розробляють різні випадки.
Послідовність етапів використання технології «Вивчення випадку» така:

зіставлення – інформація – дослідження – вирішення – обмін думками –
звірення з оригіналом.

Таким чином, «Вивчення випадку» демонструє такі педагогічні переваги:
– елемент, що підсилює навчальну мотивацію: студенти кидають викJ

лик проблемам та питанням важливим для професії;
– у результаті самостійної діяльності підвищується самостійність стуJ

дентів;
– зв'язок із реальним світом: зв'язок між практичним проявом проблеми

та теоретичним висловленням;
– спрощення комплексного випадку: прозорість, придатність до вивJ

чення, придатність до пояснення;
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– робота в групі (співпраця);
– сприяння здатності приймати рішення/знаходити розв'язання пробJ

леми;
– орієнтування на дію та на професію (картина майбутньої діяльності);
– повні дії/компетенція дій;
– комплексні навчальні ситуації.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
В СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Огнєв В.А., Лєрмонтова Ю.О.

Постановка проблеми. Освіта сучасності зазнає великих змін, що
пов'язано зі змінами та прискореним темпом розвитку суспільства в цілоJ
му, у тому числі з необхідністю використання інноваційних технологій та
впровадження нових підходів у систему вищої освіти.

Одним із важливих компонентів діяльності Програми розвитку ООН стаJ
ла реалізація проекту «Освітня політика й освіта «рівний – рівному», у рамJ
ках якого зініційовано низку дискусій, що стосуються модернізації змісту
освіти та формування у молоді ключових компетентностей [1].

Аналіз матеріалів публікацій. Проблема компетентнісного підходу
розглядається в працях В. Байденка, І. Беха, Н. Бібік, А. Вербицького,
І. Зимньої, В. Краєвського, В. Лугового, О. Пометун, О. Савченко та ін.
Проведеним дослідженням передували важливі обговорення на науковоJ
практичних семінарах та під час круглих столів, де тривала ґрунтовна дисJ
кусія щодо визначення переліку  необхідних ключових компетентностей
для української школи. До такої дискусії долучились не лише представниJ
ки МОНУ та АПН України, а й широке коло педагогівJпрактиків, батьки,
психологи, представники неурядових організацій і приватного бізнесу [1].

Метою статті є визначення необхідності впровадження компетентнісJ
ного підходу в систему вищої освіти України.

Виклад основного матеріалу. Україна належить до тих країн, в яких
активно впроваджується система вищої освіти за Болонським типом, що
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змушує педагогів використовувати новітні технології та враховувати комJ
петенції та компетентності сучасних випускників вищої школи як головний
критерій підготовки до нестабільних умов праці і соціального життя.

Ще кілька років тому «кваліфікація» спеціаліста мала включати тільки
функціональну відповідність між цілями освіти та вимогами до робочого
місця, підготовка студентів зводилася до придбання стандартного набору
знань, вмінь та навичок, тобто компетенцій.

Компетенція – це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості,
які мають бути згідно з визначеним колом предметів і процесів. На відміну
від компетенції, компетентність – це володіння людиною відповідною комJ
петенцією, яке включає її особисте ставлення до цієї компетенції та предJ
мета діяльності, розвиток в людині здатності орієнтуватися в різних складJ
них робочих ситуаціях, мати уяву про наслідки своєї діяльності, а також
бути за них відповідальною.

Компетентнісний підхід – це сукупність загальних принципів визначення
цілей освіти, відбору її змісту, організації освітнього процесу й оцінки освітніх
результатів. Він орієнтує на побудову навчального процесу, доцільного
результату освіти: в навчальній програмі чи курсі на початку розробляються
чіткі та співвідносні параметри опису того, що студент буде знати і вміти
після закінчення.

До принципів компетентнісного підходу належать наступні:
– сенс освіти полягає в розвитку здібностей особистості самостійно

вирішувати проблеми в різних сферах і видах діяльності на основі викориJ
стання соціального досвіду, елементом якого є і власний досвід тих, хто
навчається;

– зміст освіти являє собою дидактично адаптований соціальний досвід
рішення пізнавальних, світоглядних, моральних, політичних та інших пробJ
лем;

– сенс організації освітнього процесу полягає у створенні умов для
формування у тих, хто навчається, досвіду самостійно приймати рішення
стосовно пізнавальних, комунікативних, організаційних, моральних та інших
проблем, які становлять зміст освіти;

– оцінка освітніх результатів базується на аналізі рівнів освіченості, які
були досягнені учнями на певному етапі навчання [2].

Наприклад, бакалавр повинен:
– демонструвати знання з історії та основ профільної дисципліни;
– послідовно та ясно викладати отриманні базові знання;
– оцінювати нові дані та інтерпретації в контексті цих знань;
– демонструвати розуміння загальної структури певної дисципліни

і взаємозв'язки між субдисциплінами;
– демонструвати розуміння та вміти реалізовувати методи критичного

аналізу і розвитку теорій;
– точно реалізовувати методики і технології, які належать до певної

дисципліни;
– демонструвати розуміння якості досліджень, які відносяться до даної

дисципліни;
– демонструвати розуміння експериментальної та емпіричної перевірки

наукових теорій.
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Магістр повинен:
– володіти високим рівнем знань в області конкретної дисципліни. На

практиці це означає знайомство з новітніми теоріями, інтерпретаціями,
методами і технологіями;

– вміти практично осмислювати та інтерпретувати новітні явища в теорії
та на практиці, бути достатньо компетентним в методах незалежних досJ
ліджень, вміти інтерпретувати результати на високому рівні;

– бути спроможним внести оригінальний, хоча і обмежений, вклад
у канони дисципліни, наприклад, підготувати дисертацію;

– демонструвати оригінальність і творчість у тому, що стосується знань
з дисципліни;

– володіти розвиненою компетенцією на професійному рівні.
Інновація, нова освітня модель, стосується всіх структурних ланок пеJ

дагогічної системи, що припускає їх певне «переналаштування»: цілі, зміст,
форми, методи та засоби навчання і контролю, діяльність тих, хто вчить
і навчається, освітнє середовище. Зміна хоча б в одній структурній ланці
неминуче призводить до системного ефекту – до зміни в якомусь відноJ
шенні (кращому чи гіршому) функціонування всієї системи і якості її робоJ
ти [3]. Наприклад, придбання інтерактивного мультимедійного обладнанJ
ня на кафедрі загалом нічого не вирішує. Треба належним чином розробиJ
ти організаційну форму роботи студентів, підготувати викладачів до преJ
зентації матеріалу з використанням цього обладнання, тобто переглянути
зміст лекційного матеріалу та матеріалу практичних занять, підготувати
слайди та ін.

Висновки. Компетентнісний підхід орієнтований перш за все на нове
бачення цілей та результатів професійної освіти, висуває свої вимоги і до
інших компонентів освітнього процесу J змісту, педагогічних технологій,
засобів контролю й оцінки. Головне J це проектування і реалізація таких
технологій навчання, які б передбачали ситуації залучення студентів до
різних видів діяльності.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
ПРИ ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

Ольховський В.О., Губін М.В., Сокол В.К.

З переходом на кредитноJмодульну систему навчання у вищих медичJ
них навчальних закладах України введено нову навчальну дисципліну «МеJ
дичне правознавство». Впровадження цієї дисципліни є доцільним та
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своєчасним [4]. Перш за все, це пов'язано з тим, що останнім часом
в Україні стає все більш актуальним питання якості надання медичних
послуг лікарями при виконанні своїх професійних обов'язків [3]. У медичну
практику активно впроваджуються протоколи надання медичної допомоги
[1]. При цьому особливого значення набуває питання кримінальної відпоJ
відальності медичних працівників у зв'язку зі скоєнням правопорушень [2,
5]. Кримінальна відповідальність медичного працівника наступає при здійсJ
ненні ним суспільно небезпечного діяння в ході своєї діяльності, яка містить
склад злочину, передбачений Кримінальним кодексом (КК) України. У перJ
шу чергу згідно зі ст. 140 КК України, така відповідальність пов'язана
з неналежним виконанням професійних обов'язків медичним або фармаJ
цевтичним працівником. У ході кримінального провадження, питання наJ
лежного або неналежного надання медичної допомоги медичним або фарJ
мацевтичним працівником ставитися слідчим насамперед перед комісією
експертів у ході комісійної судовоJмедичної експертизи [6]. Разом із тим
з кожним роком спостерігається збільшення кількості призначень правоJ
охоронними органами комісійних судовоJмедичних експертиз за «лікарсьJ
кими справами» [3, 7]. При цьому зміст матеріалів кримінального провадJ
ження свідчить, що більшість лікарів недостатньо обізнані в питаннях заJ
хисту своїх прав у ході досудового та судового розгляду справи.

Викладання «Медичного правознавства» на кафедрі судової медициJ
ни, медичного правознавства Харківського національного медичного уніJ
верситету, здійснюється досвідченими викладачами з використанням суJ
часних технологій. На практичних заняттях студентам пропонуються виріJ
шення ситуативних завдань з кожної теми, в тому числі із забезпечення
медичного страхування, правових основ біоетики, правопорушень та юриJ
дичної відповідальності у сфері охорони здоров'я. При опануванні питань
правової кваліфікації дефектів надання медичної допомоги, студентам для
розгляду пропонують конкретні «лікарські справи» та комісійні судовоJмеJ
дичні експертизи з цього приводу. При цьому студентам наголошується,
що в ході своєї діяльності необхідно суворо дотримуватись стандартів та
протоколів надання медичної допомоги. При вивченні дисципліни студенJ
ти з метою оцінювання, проходять тестування за кожною з 10 тем у комJ
п'ютерному класі кафедри. Програмним забезпеченням для комп'ютерів
слугує оригінальна програма «Универсальный тест», яка містить у собі
«Tester» та «Test maker». «Tester» призначений для проведення навчального
(з підказками) і контрольного (на оцінку) тестування. «Tester» може автоJ
матично, за допомогою датчика випадкових чисел, генерувати фактично
необмежене число варіантів послідовностей тестових завдань із обмежеJ
ною кількістю питань. «Test maker» призначений для створення нових тестів.
У ході тестування, крім звичайних текстових питань, студентам пропонуJ
ються тести з використанням графічних зображень. За кожною темою стуJ
денти відповідають на 20 тестових питань.

Отже, слід констатувати, що саме використання сучасних технологій
викладання «Медичного правознавства», дозволить сформувати у студентів
необхідний понятійний мінімум для розуміння правового регулювання меJ
дичної діяльності, аналізу можливих несприятливих наслідків, лікарських
помилок у медичній практиці та нормативноJправових актів, що регламенJ
тують діяльність медичних працівників.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Павленко Т.Б.

В умовах стрімко зростаючого попиту на якісну вищу світу зростає акJ
туальність виявлення «університетів світового рівня», спостерігається тенJ
денція до підвищення ролі університетських рейтингів. Входження навчальJ
ного закладу в міжнародні рейтинги є певним показником його конкуренJ
тоспроможності і якості освітніх послуг.

Важливим елементом інфраструктури, що відображає рівень конкуренJ
тоспроможності університету, є вебJсайт – візитна картка вишу в міжнаJ
родному освітньому співтоваристві. Невипадково провідні університети
світу надають важливе значення міжнародному рейтингу університетів за
версією Webometrics, який заснований на аналізі представництва вишів
в інтернетJпросторі через змістовне порівняння їх вебJсайтів.

Переваги сайту як інструменту забезпечення освітньої та наукової діяльJ
ності очевидні: відносна дешевизна, загальнодоступність, інформаційна
мобільність, інтерактивність. На практиці це означає перетворення уніJ
верситетських сайтів з набору статичних офіційних сторінок у інтегровані
інформаційні системи, засновані на ідеології Web 2.0.

На жаль, українські виші, у тому числі ХНМУ, значно відстають і займаJ
ють у міжнародному освітньому просторі не найкращі позиції. Якщо ви вваJ
жаєте, що отримали не гідне вас місце, змініть мережеву політику! – рекоJ
мендують укладачі Webometrics для поліпшення ситуації. Методика обJ
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числення рейтингу базується на зіставленні чотирьох чинників, які піддаJ
ються коригуванню, дозволяючи посилити переваги навчального закладу
і тим самим перейти на більш високу позицію.

Таким чином, у результаті інформаційноJаналітичного моніторингу вебJ
представництва ХНМУ і з метою створення умов щодо підвищення конкуJ
рентоспроможності університету визначено шляхи більш ефективного виJ
користання можливостей віртуального простору, а саме:

1. Вдосконалення наявних вебJсайтів університету та структурних
підрозділів стосовно їх уніфікації, збільшення кількості інформаційних стоJ
рінок, забезпечення пошукової індексації. На часі створення сайтів інших
підрозділів, персональних сторінок науковців, викладачів, співробітників.

При цьому доцільно впровадження хмарного сервісу Microsoft Office 365,
який дозволяє перетворити розрізнені сайти в корпоративний вебJпортал
і сформувати єдине інформаційноJосвітнє середовище.

План для навчальних закладів передбачає, що необхідне апаратне
й програмне забезпечення можна отримати в віддалених датаJцентрах
безкоштовно як готову послугу. Це допомагає економити ресурси та витJ
рати, а також забезпечує ефективні комунікації між студентами та виклаJ
дачами. Єдина вимога – наявність комп'ютера або мобільного пристрою
з виходом в Інтернет. Серед переваг Office 365:

 поштовий сервіс у домені ХНМУ і 25 ГБ особистого простору для збеJ
рігання даних;

 готові шаблони для створення сайтів і персональних сторінок;
 спільне створення та редагування документів Word, Excel, PowerPoint

і OneNote;
 використання спільних календарів із загальними заходами (наприкJ

лад, розклад занять, консультацій тощо);
 проведення вебJконференцій та обмін миттєвими повідомленнями;
 розширені можливості захисту від шкідливих програм і фільтрація спаму.

2. Послідовна підтримка політики інформаційної відкритості та розміJ
щення у відкритому доступі всіх корисних несекретних документів. ЗвеJ
дення всіх видів наявних ресурсів до Репозитарію ХНМУ як єдиної точки
управління інтелектуальними продуктами університетської спільноти та
забезпечення онлайнJдоступу до науковоJосвітнього контенту. При цьому
актуально:

 використання для публікації документів файлів рекомендованого форJ
мату;

 забезпечення індексації в пошуковій системі Google Scholar для підвиJ
щення індексу цитованості;

 видання наукових журналів ХНМУ на видавничій платформі Open
Journal Systems для включення їх в єдину базу даних «Наукова періодика
України», що крім іншого забезпечує включення авторів у єдиний реєстр
вчених і загальнодержавну систему наукометричного моніторингу України
та індексацію міжнародними пошуковими й наукометричними системами.

3. Збільшення кількості вхідних посилань на сайти ХНМУ. Зовнішні поJ
силання з інших сайтів є індикатором репутації університету, відображаJ
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ють цінність розміщеної інформації та корисність сервісних функцій. Цьому
мають сприяти:

 розвиток сучасної пресJслужби університету;
 цілеспрямоване розміщення посилань у відкритих каталогах;
 активне використання соціальних мереж;
 прийняття єдиної політики посилань сайту в підписах електронних

повідомлень;
 створення окремих сторінок у Вікіпедії про ХНМУ та структурні підрозJ

діли, персональних сторінок видатних вченихJмедиків з використанням
спеціального програмного модуля для викладачів, розробленого в рамках
освітньої програми Вікіпедії. Ініціатива співпраці Вікіпедії з ВНЗ покликана
допомагати викладачам інтегрувати написання ВікіJстатей у навчальний
процес як одну з форм самостійної роботи студентів, що частково або
повністю замінює підготовку традиційних рефератів.

4. Підвищення міжнародної публікаційної активності науковців і виклаJ
дачів за рахунок:

 підготовки журналів ХНМУ для включення в базу даних Scopus;
 збільшення обсягу й підвищення якості публікацій у Репозитарії ХНМУ

й журналах відкритого доступу;
 розміщення препринтів, оглядових статей;
 підготовки статей англійською мовою і публікації їх в журналах з висоJ

ким імпактJфактором;
 участі в міжнародних наукових проектах, підготовки статей у співавJ

торстві з зарубіжними колегами;
 активного поширення результатів власних досліджень у неформальJ

них наукових інтернетJспільнотах.
Вважаємо, що зазначений комплекс заходів з оптимізації мережевої

політики надасть ХНМУ можливість поступово підвищувати власну позиJ
цію у Webometrics. У кінцевому результаті це сприятиме формуванню бренду
університету як «постачальника» якісної освіти та якісних фахівців, персJ
пективного партнера для спільних наукових досліджень, інтелектуальноJ
го, інноваційного та культурного центру.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ХНМУ

Панченко М.В., Троценко О.В., Кузнєцова Д.О.

Важливим середовищем виховання нового світогляду та здійснення
перших кроків «організованої самостійності» для молоді у ВНЗ є діяльність
студентського самоврядування. На сучасному етапі воно також є віддзерJ
каленням українського суспільства і багато в чому потребує застосування
нових підходів в організації діяльності. Причому не лише самого студентJ
ського самоврядування, але й усіх структур ВНЗ, які покликані з ним
співпрацювати. Особливо це стосується кафедр, адже саме тут студенти
безпосередньо отримують знання.

Педагогічні колективи кафедр здійснюють переважно зовнішній вплив
на студентську спільноту. Спілкування на рівні викладачJстудент відбуJ
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вається достатньо продуктивно, але кількість таких контактів нижча від
бажаної. Не всі викладачі мають змогу чи бажання витрачати багато часу
на кожного студента, тому звертають увагу на найбільш активних і здібних.
Багато хто зі студенів перебуваючи поза увагою педагога і не маючи розвиJ
неної здатності самостійно опрацьовувати навчальний матеріал опиняJ
ються у колі тієї частини студентів, які протягом 6 років навчання в універJ
ситеті просто «пливуть за течією». Крім того, з кожним роком відбувається
постійне оновлення студентської спільноти за рахунок першокурсників,
змінюються уподобання, цінності, орієнтири в житті.

За таких обставин педагогічні працівники не завжди можуть чітко визJ
начати стратегію своєї поведінки та методики викладання. Хоча ми можеJ
мо проводити системне анкетування студентів, певні «зрізи» знань і т. д.,
але відчувається нестача інструменту, здатного вплинути на студентське
середовище, так би мовити, із середини. Отже, існує проблема у налаштуJ
ванні взаємодії між педагогами і студентами на рівні педагогічна спільнотаJ
студентська спільнота.

Що може допомогти у вирішенні даної проблеми? Що здатне бути джеJ
релом продуктивних імпульсів у студентському середовищі? Звичайно, це
студентські ініціативні групи, об'єднані у системі студентського самовряJ
дування університету.

Питання розвитку студентського самоврядування в Україні становлять
предмет наукових досліджень таких науковців, як: О. Севастьянова, К. ПоJ
топа, Л. Шеїна, Л. Сокурянська (ціннісний світ сучасного студентства), О. НевJ
мержицька (студентське самоврядування в контексті демократизації вищої
освіти України), Л. Шигапова (формування лідерських якостей студентів
ВНЗ у діяльності органів самоуправління) та ін. Студентське самоврядуJ
вання як засіб підвищення якості підготовки фахівців досліджувала – А. ДаJ
видова, як засіб формування професійної ідентичності майбутніх фахівців –
Г. Гарбузова[1, с. 3]. Хоча, дослідники вказують на існування певних пробJ
лем у справі втілення в життя можливостей студентських самоврядних
організацій, їх потенціал оцінюється досить високо.

Події останнього часу в Україні засвідчили суттєве зростання впливу
української молоді (студентства, молодих фахівців) у проведенні змін
в житті нашого суспільства. Її активна громадянська позиція, вміння само
організовуватися та певний максималізм у поглядах і вчинках є запорукою
невідворотності курсу на оновлення країни і суспільства.

У нашому університеті студентська спільнота презентована КоордиJ
наційною радою студентського самоврядування ХНМУ, яка протягом осJ
таннього року значно активізувала свою діяльність. Було оновлено не лише
її керівний склад, але й структуру та принципи роботи, що дозволило підвиJ
щити рівень ефективності реалізації студентських ініціатив. Особливо значні
успіхи були здійснені у напрямку організації волонтерської і інформаційної
роботи, а також у налагодженні співпраці з іноземними студентами. Як реJ
зультат – підвищення довіри до студентського самоврядування з боку адміJ
ністрації університету. За студентської ініціативи та за активного сприянJ
ня ректора ХНМУ професора В.М. Лісового було створено волонтерський
загін для допомоги медичному персоналу військовоJмедичного клінічного
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центру Північного регіону, який приймав поранених бійців із зони провеJ
дення АТО [3]. Усі студентиJволонтери успішно пройшли навчальні курси
з надання до медичної допомоги на базі кафедри медицини невідкладних
станів, анестезіології та інтенсивної терапії і отримали відповідні сертифіJ
кати. Протягом усіх літніх місяців волонтери сумлінно виконували свої обоJ
в'язки, що засвідчило здатність студентського самоврядування контроJ
лювати студентську спільноту у достатньо складних ситуаціях. Це лише
один з багатьох прикладів ефективності волонтерської діяльності студентJ
ського самоврядування в ХНМУ.

Результатом діяльності інформаційного сектору самоврядування
є майже 100% централізоване інформаційне охоплення студентів універJ
ситету через соціальні мережі, і тепер будьJяка корисна інформація може
швидко потрапити до кожного студента. Кожен зможе поділитися своєю
інформацією, допомогти чи отримати її від інших.

Серед таких напрямків діяльності студентського самоврядування які поJ
требували глибоких змін – організація співпраці з іноземними студентами.

На сьогодні, саме в медичній сфері освіти в Україні навчається більшість
іноземних студентів. Найбільш численна їх спільнота, вже понад 50 років,
представлена в ХНМУ. У той же час, збільшення чисельності іноземних
студентів приносить багато проблем в організацію їх навчання і перебуJ
вання в Україні. Фактично, сьогодні у ВНЗ України існує два різних світи –
світ вітчизняних студентів, та окремий, строкатий, важко контрольований
світ іноземних студентів. Для вирішення даної проблеми у 2013 році в струкJ
турі студентського самоврядування було створено Сектор співпраці з іноJ
земними студентами, до якого долучилися як вітчизняні студенти, так
і активні представники іноземної громади. Протягом останнього року ними
було проведено цілу низку організаційних заходів метою яких було налаJ
годження контактів та вироблення дієвих принципів такої співпраці [3].
Результативність співпраці виявилася достатньо високою, а набутий досвід
можна використовувати і у ВНЗ немедичної спеціалізації.

Студентське самоврядування уособлює динамічний світ сучасного стуJ
дентства. Його структура дозволяє розширювати та варіювати коло можJ
ливого застосування енергії молоді та відігравати роль містка між педагоJ
гічним колективом університету і студентською громадою. Студентське
самоврядування університету цілком здатне відігравати роль важливого
і дійсно корисного чинника впровадження більш ефективних методів наJ
вчальноJвиховної роботи зі студентами. Педагогічним колективам кафедр
слід враховувати даний фактор у плануванні навчальної роботи.
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
ІЗ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Пасієшвілі Л.М., Шапкін В.Є., Пасічник І.П., Пасієшвілі Т.М.

У резолюції ВООЗ від 1997 року, яка була звернута до медичної спільноJ
ти внаслідок значного розповсюдження та формування в інших країнах
спеціальності «сімейний лікар», було сказано, що «…сімейний лікар – принJ
ципово нова медична спеціальність. Нове в ній – її інтегративний загальноJ
людський характер, що робить необхідним опиратися в ній на систему
знань о людині, як продукті природної і соціальної еволюції».

Наголошення даної тези було підставою до створення такої спеціальJ
ності і в нашій країні. Так, протягом останніх 20 років в Україні розпочато
підготовку лікарів з фаху «загальна практика – сімейна медицина». Почати
цю справу було надано Львівському державному медичному університету
ім. Данила Галицького. У подальшому досвід такої роботи було розповJ
сюджено в усі медичні вузи країни. У нашому університеті підготовка стуJ
дентів була розпочата в 2001 році на базі нової створеної кафедри. Уже
минуло 13 років з початку нашої діяльності, і це дало змогу ознайомити
з азами спеціальності доволі значний контингент студентів.

Викладання на кафедрі проводиться згідно з навчальним планом, запJ
ропонованим опорною кафедрою та затвердженим МОЗ України, який доJ
волі часто змінюється. Така перманентність плану обумовлена новими
надбаннями в даному напрямку медичних наук, постановкою актуальних
питань, які потребують опрацювання та зміною пріоритетів в системі підгоJ
товки фахівців з даної спеціальності.

Безумовно, невелика кількість годин, які надані в плані проведення заJ
нять зі студентами шостого курсу, не дає змоги опанувати значну кількість
питань. Однак представлена тематика занять дозволяє ознайомити слуJ
хачів з основними положеннями спеціальності «сімейний лікар», історією
виникнення дисципліни, її визначеними особливостями в різних країнах,
здобутками спеціальності та негативними моментами.

Перш за все, наголошення спеціальності «сімейний лікар» внесло паJ
нічний настрій як серед студентства, так і серед працюючих лікарів. І якщо
у випадку зі студентами це пов'язано з відсутністю знань в даному питанні,
то серед лікарів – примусове перенавчання з дільничного терапевта або
педіатра. Що стосується студентів, то більшість з них ази спеціальності
пізнають значно пізніше, ніж отримують розподіл на роботу. Тобто жовтнеJ
вий розподіл за спеціальностями для більшості з них є шоковою терапією.
І тут можна говорити про два моменти. Перш за все, вони не мають уяви
щодо роботи такого лікаря; поJдруге, доволі часто місце призначення – це
велика відстань від міста, де вони проживають; і поJтретє, невелика зарJ
платня. Ще більш негативне враження справляє навантаження таких
лікарів. Важко примусити випускників та інтернів до оволодіння знаннями
за 18–20 спеціальностями. При цьому кожний фахівець вузького профілю
вважає, що саме з їх спеціальності сімейний лікар повинен знати все, хоча
навіть професійна характеристика спеціальності обмежує знання сімейJ
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ного лікаря. Гірше спостерігати, коли окремі фахівці не визнають таких
лікарів та вважають їх за некваліфікованих спеціалістів, які бажають опаJ
нувати все, але не в змозі все охопити. Такий настрій шановних колег приJ
вносить негативний штрих до підготовки сімейних лікарів.

Наступний момент – доволі пізнє знайомство зі спеціальністю. ШосJ
тий курс – це студенти, які в більшості вже обрали вузькі спеціальності і не
тільки тому, що вони престижні, але й з того, що вони окреслюють певне
коло знань, на відміну від сімейного лікаря, де це коло не обмежено,
а, навпаки, потребує знань з багатьох спеціальностей. ПоJдруге, контакт
з хворим віч на віч, а не в умовах поліклініки, або стаціонару, де є досвідJ
чені фахівців, які при необхідності можуть допомогти при постановці діагJ
нозу, не є позитивним моментом, особливо на початку кар'єри. Страхи пеJ
ред ліжком хворого тривалий час перешкоджають впевненості молодим
лікарям. І це відноситься не тільки до сімейних лікарів. Свого часу ми проJ
вели анкетування 190 студентів 6 курсу, результати якого свідчать: майже
50% з них почувають себе некомфортно з хворими.

Інше питання підготовки сімейних лікарів пов'язано з пацієнтами різних
вікових груп – від нуля до смерті. І хоч ми навчаємо наших студентів на
педіатричних кафедрах і вони мають, хоч і не великий, але досвід спілкуJ
вання з дітьми, ми не надаємо їм знань і вмінь в роботі з хворими старечого
та похилого віку. Так, доволі часто наші студенти не володіють питаннями
фізіологічної норми для таких хворих, не можуть ефективно спілкуватися
з ними, не знають питання фармакотерапії у цієї категорії пацієнтів. І ще
більш прикро, що вони не враховують психологічні особливості таких хвоJ
рих, не визначають особливості етики та економіки родини. А таких осіб
з роками становиться все більше! Означені питання, на нашу думку, є підJ
ставою до створення курсу з геронтології, який було би внесено до програми
4 або 5 курсів, коли починається навчання на багатьох клінічних кафедрах.

Американський вчений М. Розен так охарактеризував вклад сімейного
лікаря в лікувальний процес конкретної людини: «…вивчаючи закони розвитку
і перебігу захворювання, ми ігноруємо, що порушення функції різних органів
треба розглядати в контексті існування людства, останнє відбувається в роJ
дині – елементі людського суспільства. Тому знання лікарем лише специфічJ
них медичних наук не може задовольнити потреби суспільства».

Ще однією з ланок роботи сімейного лікаря є робота з підлітками. Це
той віковий період людини, коли кількість запитань, особливо які стосуJ
ються дорослого життя, перевищує відповіді. І не кожна дитина з такими
питаннями прийде до родини. Нам потрібно надавати хоча б якіJнебудь
навички для роботи з таким контингентом пацієнтів, а часу на ці питання
не вистачає. І тільки інтернатура з даної спеціальності дозволяє висвітлиJ
ти питання захищеного сексу, планування сім'ї, невчасної вагітності та
пологів. І перш за все ці питання повинні розглядатися в родині. Тобто при
розгляданні таких питань, сімейний лікар повинен володіти психологією
та педагогічними навичками, бути сексопатологом і гінекологом, знати осJ
нови права та етики.

Усі висвітлені питання неможливо втиснути в курс із сімейної медицини.
Однак основний напрямок підготовки спеціалістів в нашій країні – це наJ
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прямок з підготовки лікарів зі спеціальності загальна практика – сімейна
медицина. І, таким чином, рішати ці питання нам потрібно разом. Ми не
можемо змінювати наші програми, однак ми можемо змінити акценти при
викладанні дисциплін, не дублювати один одного на різних кафедрах при
вивченні нозологічних форм, а привносити конкретні важливі напрацюванJ
ня та дані питання розглядати в контексті родини.

На нашу думку, починати навчання з фаху сімейний лікар треба з 4–
5Jго курсів, у програму навчання для всіх студентів треба ввести курс
з геронтології та геріатрії, а може, й орієнтувати студентів з першого курсу
щодо даної спеціальності.

Вірджинія Сатир, провідний фахівець з питань сімейної медицини та
соціального захисту родини, написала: «…прояви влади, інтимності, незаJ
лежності, довіри, навиків спілкування, які існують в родині, – ключ до розJ
гадки багатьох проявів життя. Якщо ми бажаємо змінити світ, треба зміниJ
ти родину».

ЯКІСТЬ ОСВІТИ ВНЗ ЯК ОБ'ЄКТ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пастухова Н.Л.

Якість життя і якість освіти декларуються як основні орієнтири політиJ
ки ЮНЕСКО та ООН. Лісабонська Конвенція «Університети Європи після
2010 р.: розмаїття при єдності цілей» проголошує неперервне підвищення
якості основним завданням вищих навчальних закладів [3].

Міжнародний стандарт ISO 9000–2000 розглядає якість (рисунок) як
ступінь відповідності сукупності власних характеристик продукції, процеJ
су або системи сформованим потребам або очікуванням, загальноприйJ
нятим або обов'язковим [9]. Одним із ефективних механізмів відстеження
стану освітньої галузі є моніторинг, який як модернізована функція педаJ
гогічного менеджменту може вирішити проблему керованості  змінами
в  процесі  реформування  освіти  й  підвищення відповідальності кожного
з учасників навчального процесу за якість навчання [4, 6].
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Питанням моніторингових досліджень в освітніх системах присвячені
роботи Т. Лукіної, О. Локшиної, О. Майорова, І. Булах, Л. Коробкович,
Г. Шабанова  та ін., де моніторинг розглядається як засіб удосконалення
системи інформаційного забезпечення управління освітою або як засіб
оцінки якості освіти [2, 4–6, 8].

Проте сьогодення свідчить, що національна комплексна система єдиJ
них значущих індикаторів якості ВНЗ певного професійного розроблена
недостатньо. Багато запитань стосовно досконалості процедур оцінюванJ
ня; наявності кваліфікованих експертів (а судді – хто?); зв'язку оцінювання
з системою прийняття ефективних управлінських рішень [3, 7].

Метою даної статті є визначення сутності моніторингу якості освіти
у вищому навчальному закладі.

Моніторингові відстеження якості у ВНЗ проводяться, як правило, у двох
площинах:

– відстеження щодо відповідності рівню акредитації;
– відстеження щодо якості професійної підготовки фахівців [2, 3].
Стосовно акредитації погоджуюсь з Оленою Панич [7], що загальний

підхід до акредитації потрібно змінити: замість репресивноJрегулятивноJ
го на консультаційноJаналітичний, орієнтованого на допомогу вищим наJ
вчальним закладам у розвитку та постановці стратегічних цілей. Розмір
державної підтримки вишам має залежати не стільки від їхньої відповідJ
ності державним стандартам, скільки від того, як у них відбувається нароJ
щування якості освіти, наскільки надійні механізми цього нарощування.

Відстеження стосовно якості професійної підготовки фахівців в межах
внутрішнього моніторингу традиційно здійснюється на кафедральному,
факультетському, університетському рівнях, де не виключається можJ
ливість стороннього впливу на об'єктивність показників.

Показники кафедрального рівня характеризують професійну спрямоJ
ваність випускників; їх професійну компетентність; позитивні риси та неJ
доліки у роботі; ставлення до них підлеглих; ставлення керівників. Саме на
кафедральному рівні максимально реалізується одна з трьох підсистем
функціонування ВНЗ – навчальноJвиховний процес, в межах якого відбуJ
вається планування навчального навантаження педагогічних працівників
і розкладу занять, матеріальноJтехнічне забезпечення навчального проJ
цесу, мотивація викладачів і студентів, підготовка викладача до передачі
знань, процес передачі теоретичних і практичних знань і, нарешті, контJ
роль рівня засвоєння і придбання студентами практичних навичок, соціаJ
льні гарантії [1].

Серед показників факультетського рівня: відповідність особистих якоJ
стей випускників та професійних знань, умінь, навичок вимогам професії;
здатність випускників до інноваційної діяльності; рейтинг випускників сеJ
ред працівників організації; особисті досягнення випускників (нагороди,
наукові роботи, винаходи, публікації та ін.).

До моніторингових індикаторів освітнього процесу університетського
рівня належать національний рейтинг вищого навчального закладу; відсоJ
ток випускників, працевлаштованих за спеціальностями; відсоток випускJ
ників, які працюють за спеціальністю через 1, 3, 5 років після закінчення
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вишу; оцінка готовності випускників до професійної діяльності керівника
(високий, середній, низький рівень); самооцінка готовності випускників до
професійної діяльності (високий, середній, низький рівень); рівень зароJ
бітної плати випускників.

Центральним суб'єктом внутрішнього моніторингу були і залишаються
студенти (випускники ВНЗ). Проте, низка чинників вносить свої корективи у
реальну картину контингенту студентства ВНЗ: рівень довузівської підгоJ
товки абітурієнтів; попит на ринку праці; демографічна, політична і еконоJ
мічна складові оточуючого середовища; матеріальний стан сім'ї, взаємини
з товаришами у групі, в гуртожитку, ієрархія цінностей, стан здоров'я тощо.

З огляду на швидкоплинні зміни у різних сферах життя ВНЗ має знати
свій потенціал та максимально його використовувати для утримання поJ
зицій лідера своєї сфери. А науковим підґрунтям для отримання інфорJ
мації, знання сильних та проблемних сторін установи слугуватиме моніJ
торинг. Проте моніторингові дослідження не мають бути додатковим наJ
вантаження на ВНЗ, а максимально використовувати низку показників, які
використовуються у звітах, аналітичних довідках тощо. Процедури провеJ
дення моніторингу мають бути прозорими, гнучкими та максимально заJ
безпечуватись комп'ютерною обробкою результатів. І найголовніше: не
варто проводити моніторинг ради моніторингу. Результати досліджень
мають знаходити практичну реалізацію через прийняття зважених управJ
лінських рішень та стратегічний менеджмент, бути доведеними до студенJ
тської та викладацької спільноти ВНЗ, створювати позитивний імідж відстеJ
женням, а не бути черговим  контролюючим засобом.
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МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ НАОЧНОСТІ
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Питецька Н.І.

Те, що я чую, я забуваю,
Те, що я бачу, я запам'ятовую,

Те, що я роблю сам, я розумію.
 Конфуцій

Метод навчання – це система, це шлях, яким здійснюється рух досвіду
суб’єкта навчання та його розвиток. Процес навчання вимагає від людини
суттєвих розумових зусиль, що викликає необхідність полегшення проJ
цесів сприйняття, осмислення та запам'ятовування навчального матеріаJ
лу. Це досягається створенням у свідомості людини наочних образів, які
здатні відтворювати основні, найбільш істотні риси реальних явищ і проJ
цесів [1].

У процесі навчання образне мислення є домінуючим, а наочність – одJ
ним із найважливіших дидактичних принципів. Близько 90% інформації, що
сприймається людиною, надходить через зоровий канал сприймання.
З побаченого запам'ятовується 40%, з почутого – 20%, а з одночасно поJ
баченого і почутого – 80% інформації. Якщо застосовуються аудіовізуальні
засоби, то в пам'яті залишається 50% інформації, а час навчання скороJ
чується на 20–40%. Цих прикладів достатньо для того, щоб у дидактичноJ
му процесі одночасно зі словесними методами використовувати наочні,
які, спираючись на різноманітні засоби спостереження процесів, явищ,
предметів і дій, впливають на зорові рецептори. У зв’язку з цим викорисJ
тання у навчанні засобів наочності є винятково важливим. Вони, крім того,
що дають величезну інформацію щодо об’єкта вивчення, сприяють цілісноJ
му сприйманню цього об’єкта, збуджують емоції і викликають інтерес стуJ
дентів [2]. Наочні методи навчання умовно можна поділити на дві великі
групи: метод ілюстрацій і метод демонстрацій. Вони мають доповнювати
один одного для покращання засвоєння навчального матеріалу.

Сьогодні наочність є невід'ємною частиною навчального процесу. Якщо
викладач прагне, щоб його навчальна дисципліна була добре засвоєна
студентами, він повинен застосовувати методи наочності навчального
матеріалу високого рівня, які на сучасному етапі навчання стають більш
складними і вимагають для свого використання і розуміння суттєвих розуJ
мових зусиль як викладачів, так і студентів.

Викладання дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» неможJ
ливе без застосування наочності в силу гнучкості змісту поняття «інфорJ
мація»: одну й ту ж інформацію можна представити у вигляді безлічі фотоJ
графій, графіків, схем. Наприклад, блокJсхеми (вони наочно демонструJ
ють структуру невеликого алгоритму і процес його виконання), таблиці.
Крім того, на кафедрі застосовується конкретна наочність (наочність жиJ
вого споглядання): безпосередня (за допомогою зору, слуху та дотику) –
демонстрація викладачем хворих, а також фізикальних методів їх дослідJ
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ження, так і опосередкована (за допомогою приладів). Велике значення
має метод практичних дій – самостійне спілкування студентів з хворими:
проведення розпиту, загального огляду, пальпації, перкусії, аускультації
з аналізом одержаних даних і формулюванням діагностичних припущень.
Крім того, студентам надається можливість аналізувати результати лабоJ
раторного та інструментального досліджень конкретного хворого для визJ
начення клінічного діагнозу. Отже, суть практичних дій у тому, що шляхом
їх виконання студент отримує інформацію, яку аналізує, робить висновок
і приходить до тих знань, які необхідно засвоїти. Особливість методу
в тому, що діяльність з одержання знань накладається в часі на діяльність
з їх застосування, що дає винятково важливий педагогічний ефект.

Використання наочності в навчальному процесі потребує дотримання
деяких умов:

– наочність, що застосовується, повинна відповідати рівню студентів;
– наочність повинна використовуватись у міру, демонструвати її необJ

хідно поступово, лише у певний момент практичного заняття або лекції;
– спостереження повинно бути організовано таким чином, щоб усі стуJ

денти добре бачили предмет демонстрації;
– під час показу ілюстрацій необхідно виділяти головне;
– необхідно ретельно готувати пояснення явищам, що демонструються;
– наочність, що демонструється завжди повинна бути узгоджена

зі змістом матеріалу;
– залучати самих студентів до знаходження бажаної інформації.
Безсумнівним досягненням останніх років стало посилення методоJ

логії наочності викладання. Сучасні освітні системи та нові інформаційні
технології сприяють вирішенню завдань, що стоять перед вищою школою –
готувати висококваліфікованих фахівців, здатних до відповідальної і ефекJ
тивної діяльності за своєю спеціальністю на рівні світових стандартів [3, 4].
Разом із тим, застосовуючи сучасні технології навчання, необхідно зберіJ
гати традиційні форми навчання, у тому числі і в наочності представлення
об'єктів або явищ в здоровому або хворому організмі, як однієї з складових
освітнього процесу медичного ВНЗ. За висловом Конфуція, «хто опановує
нове, плекаючи старе, той може бути вчителем».

Таким чином, розглянуті технології наочності навчального процесу
є важливою умовою оптимізації навчання з використанням нових інформаJ
ційних технологій в медичному вузі, одним з найактуальніших методолоJ
гічних підходів сучасної дидактики. Для підвищення ефективності наочJ
ності навчання необхідно проводити облік всіх складових пізнавального
процесу – суб'єкта пізнання, особистості педагога та психологоJпедагоJ
гічної взаємодії. Застосування засобів наочності вимагає великої наукоJ
воJпедагогічної підготовки викладача, знання психології студента, знання
процесу оволодіння знанням. Впровадження нових методів наочності
сприяє не тільки покращанню організації навчального процесу, але й більш
якісній підготовці студентівJмедиків для подальшої праці в практичній охоJ
роні здоров'я.
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FEATURES OF INDEPENDENT WORK WITH FOREIGN CITIZENS
FOR THE STUDY OF HUMAN ANATOMY

Polyakova A.I., Babiy L.M.

Internationalization of higher medical education is one of the characteristics
of education around the world to beginning of the XXI century, stimulated by the
processes of political and economic integration and development global
telecommunication systems. Creating an enabling environment for learning
foreign citizens is one of the modern trends of the international activities of the
university, because the work in this direction increases the offJbudget sources
of financing, keep teaching personnel and raise additional funds for the
development of the material base. Its experience in organizing and conducting
and methodical provision gave to determine the number of features whose
implementation allows to improve the learning process of foreign nationals.

1. NoteJtaking and referencing academic and monographic literature.
students are proposed in the study of a particular topic to highlight the most
important aspects and their notes in the workbook. Perform the following tasks
on the one hand, enables the student to stop reading material, but logically
comprehend it, and on the other, allows the teacher to track assimilation student
learning material during its preparation for the study.

2. Preparing scientific tasks with research nature. The students who best
master the learning material are determined by those who are given the task of
search and separately exploratory with subsequent performance.

3. The use of computer technology and the Internet to explore educational
material. Students are offered educational computer programs and computer
testing purpose objectification of knowledge. Students have the opportunity to
work in the computer lab, especially during the preparation for the test license
examination «Krok 1». Our experience shows that the ability to use a computer
database to modern books and manuals contributes improving the training of
students and the availability of computer monitoring programs mobilizes
students to continuous improvement.

4. Individual work with deadJbody's preparations.. Most foreign students
studying at the department of human anatomy, interested in improving practical
training

In order to improve the selfJstudy prepared by the teaching staff of the
department development for students published training manuals. Foreign
citizens with a high interest are in the literature, prepared by their teachers.

The results of the selfJstudy teacher controlled, and its result is considered
in ongoing and testing.



– 187 –

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ – ОСНОВА ВИХОВАННЯ

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Помазун О.В., Овчиннікова О.С.

Глибинні зміни, що відбулися в суспільстві в кінці ХХ – початку ХХІ стоJ
ліття, пов'язані з науковоJтехнічною революцією та зміною геополітичної
ситуації, призвели до протиріч та колізій такого масштабу, що їх позитивне
вирішення передбачає зміну усної орієнтації існуючої культури. Ми всі –
учасники цього процесу. Особливої актуальності набуває проблема розуJ
міння: розуміння себе як особистості, себе і інших, відносини між особиJ
стістю і суспільством, розуміння загальнолюдських цінностей, а також
відмінностей між народами та їх культурами.

Кінцевою метою навчання в цій ситуації виступає формування людини,
яка володіє не тільки предметним знанням у конкретній області, а й готовJ
ністю до цілісного сприйняття світу, до його розуміння на основі культурJ
ного плюралізму, тобто толерантності.

У науковій літературі толерантність розглядається не просто як цінність,
а як система цінностей, об'єднаних навколо готовності прийняти інших
такими, якими вони є, та взаємодіяти з ними на основі розуміння, довір'я
та згоди. Протягом останніх кількох років проблема толерантності знахоJ
диться в центрі уваги вчених, суспільних діячів.

У наш час основним напрямком виховання толерантності в іноземних
студентів є не «ти повинен бути толерантним», а «а ти хочеш і можеш бути тоJ
лерантним». При цьому викладач орієнтується на внутрішню діяльність стуJ
дентаJіноземця з самовдосконалення, саморозвитку та самовиховання.

Існують внутрішні і зовнішні засоби виховання толерантності. Зовнішні –
це те, за допомогою чого здійснюється цей процес у вищій школі: через
гуманітарні дисципліни (іноземна мова, якими в нас виступають українська
та російська мови, краєзнавство).

Як правило, основою виховання іноземного студента є взаємозв'язок
толерантності особистості та міжкультурної комунікації. У процесі міжкульJ
турної комунікації представник тієї чи іншої культури розв'язує дві задачі:
збереження своєї культурної ідентичності та входження в чужорідну кульJ
туру. Протягом усього освітнього процесу відбувається формування
міжкультурної толерантності в іноземних студентів в умовах полікультурJ
ності. ПоJперше, формується уявлення про культуру, звичаї і традиції наJ
родів, представники яких навчаються в групах, і виховання позитивного
ставлення до культурних розбіжносте; поJдруге, формується уявлення про
культуру народу, мова якого вивчається.

Порівняння специфіки культур і традицій, звичаїв рідної культури стуJ
дентів з культурою України відбувається в процесі знайомства з культурою
України. В іноземних студентів формується уявлення про особливості
менталітету, національного характеру, про ідеали, моральні принципи та
елементи побутової культури нашого народу. Саме теми соціальноJкульJ
турної сфери наших робочих програм сприяють порівняльному аналізу
студентами різних аспектів власної культури та культури України.
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Так наприклад, при проведенні уроку, присвяченого 200Jріччю з дня
народження великого українського поета та художника Тараса ГригоровиJ
ча Шевченка студенти були ознайомлені з життям та творчістю (поетичJ
ною та художньою спадщиною) цієї надзвичайної людини.

Студенти читали вірші Тараса Григоровича Шевченка різними мовами,
адже поезія генія українського народу перекладена на 150 мов світу, викоJ
нували пісні, написані на вірші поета. Це викликало величезне захоплення
як серед студентівJіноземців першого курсу з російською мовою виклаJ
дання, так і серед студентів другого курсу з викладанням англійською моJ
вою, що дає підстави зважати на великий вплив таких методів роботи на
світогляд іноземних студентів.

Не менше впливає на світогляд іноземних студентів і поза аудиторна
робота. Так екскурсія студентів на виставку холодної зброї часів українсьJ
кого козацтва справила неймовірне враження. Приміщення музею було
оформлене в українському стилі (з використанням української вишивки та
предметів стародавнього українського побуту). На виставці була представJ
лена холодна зброя часів козацтва XVIII–XIX століття. Величезне захопJ
лення викликав увесь арсенал зброї, а особливе J козацька шабля, виловJ
лена нещодавно рибалкою на острові Хортиця, та булава козацького гетьJ
мана, символ влади на Україні за часів козацтва.

Саме за таких умов освіта іноземних студентів в Україні розглядається
як засіб безпечного та комфортного існування в новому соціумі, а метою
їхнього навчання є формування в них толерантної свідомості. Бо саме
мова і культура в усі часи слугували засобами міжкультурного спілкування
та формування міжкультурної толерантності.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА КАФЕДРІ БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ

Попова Л.Д., Наконечна О.А.

Підготовка майбутніх спеціалістів в умовах зростання наукової інфорJ
мації потребує використання складних інноваційних технологій, зокрема
лекційних мультимедійних презентацій. Майбутнім лікарям необхідно засJ
воювати значні об'єми теоретичних матеріалів в умовах обмеженого часу.

У вищих навчальних закладах, зокрема в Харківському національному
медичному університеті, освітній процес має три основні складові: лекції,
практичні заняття та самостійна робота студентів.

Лекції є найменш ефективною складовою з точки зору засвоєння стуJ
дентами нового. «Інформаційна цінність» її становить не більше 5% від
усього матеріалу, який може засвоїти студент [1]. Лекція належить до паJ
сивних методів навчання, проте має значний потенціал (до 50% за конуJ
сом Брюса Хайленда) [2].

ПрофесорськоJвикладацькому складу вищої школи необхідно вдоскоJ
налювати свою лекторську майстерність та використовувати інноваційні
технології в системі професійної підготовки майбутніх лікарів. МультимеJ
дія – це спектр інформаційних технологій, у яких застосовуються різноJ
манітні технічні засоби з метою ефективного впливу звукової та візуальної
інформації на користувача [3]. Одночасно студент стає читачем, слухаJ
чем та глядачем.

Метою нашої публікації є аналіз доцільності та дієвості використання
лекційних мультимедійних презентацій на теоретичних кафедрах, зокреJ
ма на кафедрі біологічної хімії, для підвищення ефективності навчального
процесу.

Відомо, що основна перевага комп'ютерних інформаційних технологій –
це їхня наочність та інтерактивність.

Завдяки використанню мультимедійних засобів під час проведення лекції
до сприйняття інформації залучаються як слуховий, так і зоровий аналізаJ
тори. Це підвищує ефективність засвоєння лекційного матеріалу. Так, під
час усного викладення матеріалу слухач сприймає до однієї тисячі умовних
одиниць інформації, а після підключення органів зору – до 100 тисяч таких
одиниц [3]. При цьому студент має можливість вільно записати основні
положення лекції, що також підвищує ступінь засвоєння матеріалу.

Завдяки презентаціям під час проведення лекції досягається візуаліJ
зація абстрактного матеріалу, що особливо важливо на лекціях з біологічJ
ної хімії. На відповідних заняттях можливе унаочнення складних за будоJ
вою схем і малюнків, що відображають органели клітини, у яких відбуваJ
ються ті чи інші біохімічні процеси. Інколи можна використовувати аніJ
маційні ефекти, наприклад під час пояснення процесів біосинтезу нуклеїJ
нових кислот та білка. Важливою перевагою лекційJпрезентацій є можJ
ливість їх удосконалювати, уводити нові елементи, замінювати старі.

Під час створення лекційJпрезентацій потрібно враховувати загальні
принципи побудови лекцій: науковість, послідовність, доречність, лакоJ
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нічність, системність. Але також слід пам'ятати про особливості такого
типу лекцій: вони повинні бути однаковими за стилем та дизайном. ОптиJ
мальним для сприйняття інформації є використання двох кольорів: один –
основний, інший – додатковий (з метою виділення актуальної частини).
Більша кількість кольорів може спричинити розпорошення уваги. Не доJ
цільно застосовувати анімацію, якщо вона не несе змістового навантаJ
ження. Це відволікає від основного матеріалу лекцій.

Не слід створювати слайди з великим текстовим навантаженням. Якщо
студенти на екрані бачать об'ємний великий текстовий матеріал, то робJ
лять спроби записати або прочитати цей текст, вони навіть не слухають
пояснення лектора.

Оптимальним на слайді є текст з 2–3 речень, частіше – з візуалізацією
матеріалу. У такому випадку студенти встигають і записати текст, і послуJ
хати пояснення лектора.

 Особливого значення набуває використання лекційJпрезентацій під
час викладення матеріалу студентамJіноземцям, які навчаються як англійJ
ською, так і російською мовами. Це пов'язано або з недостатнім рівнем
знань мови, або з особливостями вимови слів студентами з різних країн.

Таким чином, застосування мультимедійних технологій дозволяє урізJ
номанітнити форми викладу навчального матеріалу, підвищити ефекJ
тивність його засвоєння матеріалу на лекціях.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ВИКЛАДАННІ
ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО%ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

Рекова Л.П.

Світові тенденції розвитку вищої медичної освіти вимагають, поряд із
традиційною системою підготовки студентів, надавати перевагу інноваJ
ційним технологіям у педагогічному процесі на клінічних кафедрах. ІнтеJ
рактивна модель викладання передбачає використання інтерактивних техJ
нологій, які акумулюють загальні принципи взаємодії: багатосторонній зв'яJ
зок; взаємодія та взаємонавчання студентів; кооперування освітньої діяльJ
ності із відповідними змінами у ролі та функції студента та викладача. Так
званий «мозковий штурм» належить до фронтальної технології інтерактивJ
ного навчання.
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Метою мозкового штурму є отримання від групи за короткий термін веJ
ликої кількості результатів за заданою темою. Мозковий штурм може проJ
демонструвати, що знають студенти, тому що мають бути запропоновані
ідеї, які вирішують поставлені тематичні питання, створено структуру обJ
міну думками щодо спільного досвіду та урахування побажань студентів.
Основна мета і сенс, щоб привчити студентів до необхідності ретельного
обстеження хворого за принципом: дивитись – бачити – думати – вирішуJ
вати, свідомо вибирати тактику лікування та, якщо клінічна картина хвороJ
би не вміщується в знання на діагноз «знайомі хвороби»,направляти хвоJ
рих на консультацію або запросити більш досвідченого фахівця. І в резульJ
таті – висока якість підготовки, розвиток клінічного мислення, професійних
здібностей та навичок у майбутніх фахівців.

Студенти стоматологічного факультету починають вивчення хірургічJ
ної стоматології з ІІІ курсу. До того часу вони вже знають теоретичні основи
фундаментальної науки та готові для обґрунтованого сприйняття конкJ
ретних клінічних концепцій діяльності. Студенти IV, особливо V курсу, вже
мають свій власний маленький клінічний досвід, щоб обговорити клінічні
ситуації. У зв'язку з цим вважаю за доцільне адаптувати методики мозкоJ
вого штурму для практичних занять у хірургічній стоматології на III, IV та
V курсах.

Недоліки мозкового штурму: можливість домінування одного або двох
лідерів; висування однакових ідей; відсутність сильних ідей; обмежений
час проведення; рішення відносно простих завдань.

Переваги мозкового штурму:усі студенти мають однакові можливості
для висування ідей; вміння візуалізувати проблему, оскільки фіксуються
всі запропоновані ідеї; створюється ефект «ланцюгової реакції»; метод
пропонує конкурентну атмосферу, стимулює володіння достатнім рівнем
знань, стимулює навчання та творчість для підвищення якості освіти.

Таким чином, метод мозкового штурму досягає мети медичної освіти,
тому що студенти зацікавлені в навчанні, формується клінічне мислення,
аналітичні здібності, ораторська майстерність та поліпшення професійJ
ного мовлення, студенти стають більш впевненими та багато іншого. ЗвиJ
чайно, не у всіх групах можливо використовувати методи інноваційного
викладання, тому що студенти не мають достатньо базових знань. Тим не
менше, ми повинні прагнути сприяти активному навчанню «слабких» груп,
підвищення їх потенціалу для саморозвитку та самовдосконалення. Усе
це є надзвичайно важливим та перспективним для підвищення педагогічJ
ної ефективності в навчанні студентів на клінічних кафедрах.

ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
З МЕТОЮ ВИКРИТТЯ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ ЩОДО УКРАЇНИ

(НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ VII ТЕМИ КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»)

Робак І.Ю., Чернуха О.В.

Неоголошена російськоJукраїнська війна, яка точиться сьогодні на сході
України, потребує правильного трактування серед студентства. Для того,
щоб розвіяти штучно створені проросійські настрої, потрібно змалювати
агресивну імперську політику, що почалася задовго до сьогоднішніх подій.
При вивченні теми «Україна у XVIII ст.» знаковим для розгляду стає 1721 рік,
коли Росія офіційно стає імперією. Зазначу, що імперські «замашки» споJ
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стерігалися й до цієї події, та відтепер російський імперський наступ стає
безсоромно цинічним та звірячим.

Для розуміння студентами поняття «імперія» можна застосовувати баJ
гато тлумачень з різних джерел різного часу – аж до сучасності. Та жодна
книжка нам не дасть того колориту, який ми відчуємо у спогадах та міркуванJ
нях сучасників тих подій. Козацький полковник Олександр Безбородько, який
потім став канцлером Російської імперії, зазначав: «Росія – це країна само%
державна. З огляду на її розміри, різноманітність населення та звичаїв
і багато інших міркувань самодержавство постає для Росії єдиною при%
родною формою управління. Всі заперечення цього твердження безплідні,
позаяк найменше послаблення самодержавної влади призводе до втрати
багатьох провінцій, до послаблення держави й принесе людям незліченні
лиха». На слайдах демонструється портрет самого О. Безбородька та прикJ
лад його «добродіянь», зокрема, участь у розподілі Речі Посполитої, заJ
гарбання у свою власність українських сіл, анексію Криму у Османської
імперії 1783 року. Зазвичай студенти занотовують цитату, а про БезбоJ
родька готують доповіді на семінарських заняттях. Виходячи з таких типоJ
во загарбницьких поглядів, усе чиновництво правило імперією так, ніби
вона складалася лише з одного народу – росіян – та ігнорувало відмінності
національного походження та історичних традицій багатьох інших її піддаJ
них. Студенти повинні розуміти, що для такої держави інших форм правJ
ління, ніж самодержавство, не було. При цьому російський імператор триJ
мався за свою владу і не хотів проводити жодних змін у країні, розуміючи,
що це призведе до її краху.

Недоля України в тому, що, потрапивши під жерна Російської імперії,
вибратися звідти було майже неможливо. Наша держава у згаданий час
переживала вишукано жорстокий наступ на свою автономію, який був тоJ
тальний і безперервний. Для студентів треба донести мету цього наступу –
ліквідація української автономії та повна інкорпорація наших земель до
Російської імперії. Здійснювалася така політика хвилеподібно, тому для
кращого запам'ятовування під час лекцій або семінарів можна виділити
такі хронологічні періоди та дати їм характеристику. Кожен період демонстJ
рується на окремому слайді.

1Jй період – 1708–1728 – форсований наступ, який обійшовся українJ
цям великою кров'ю. Репресії Петра 1, економічні утиски, колонізація укJ
раїнських земель росіянами, заборона друку книжок в Україні, спалення
Батурина 1708 р., яке, до речі, сьогодні в історіографії трактується як «БаJ
туринська трагедія» або «Батуринська різанина» і багато іншого. ЗокреJ
ма, студентам демонструються на слайдах репродукції картин, присвячеJ
них батуринській трагедії, витримки з Лизогубівського літопису з описанJ
ням цих подій, сучасне фото місця трагедії, де стоїть кам'яна брила –
символ скорботи за загиблими мирними жителями гетьманської столиці.
Наочний матеріал підсилює виховний ефект, чого зазвичай не досягнути
вербально.

2Jй період (1728–1734) – цікавий для студентів тим, що тут можна споJ
стерігати удаване послаблення тиску на Україну. Спричинили цю подію
смерть Петра І, загроза війни з Туреччиною та зачіпання Малоросійською
колегією власних інтересів одного з найбільших російських землевласJ
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ників Меншикова. З надією на нові відносити з новим імператором,
Д. Апостол як завжди від Росії отримує ляпаса – замість задоволення пеJ
тиції щодо прав та вольностей йому надають «Рішительні пункти». На слайді
у двох стовпчиках демонструються проекти Д. Апостола та реалії, які отJ
римує Гетьманщина в згаданому документі.

3Jй період (1734–1750) – посилення тиску імперії. Запровадження
«Правління гетьманського уряду» з його настановою «Недремным оком
наблюдать за поступками тамошнего малороссийского народа». ХаракJ
терними ознаками цього періоду були свавільне втручання російських чиJ
новників у всі сфери суспільного життя, русифікація українського насеJ
лення, терор «Таємної канцелярії». У цьому блоці подається слайд з карJ
тою розселення українців, яка показує, що на землях Гетьманщини, СлоJ
божанщиин, півдня України превалювали українці, і саме вони були тут
титульною нацією. І навіть колонізація і заселення росіянами не дали змінити
етнічну карту.

4Jй період (1750–1764) – уповільнення темпів експансії через введення
до Гетьманського управління «підставної особи» К. Розумовського. Такі
цинічні дії імперії, начебто українці отримали «свого гетьмана», підтвердJ
жуються зовсім протилежними фактами. Портрет К. Розумовського та його
проімперські дії яскраво демонструються на наступному слайді.

5Jй період (1764–1783) – остаточна ліквідація української автономії.
Було взято жорсткий курс на централізацію та русифікацію. Суть цієї поліJ
тики виражена короткою фразою імператриці: «Коли в Малоросії зникнуть
гетьмани, треба зробити все, щоб стерти з пам’яті їх та їхню добу». У 1775 р.
було знищено Запорозьку Січ, у 1781 – ліквідовано полкову систему на
Гетьманщині, утворено намісництво за російським зразком, у 1783 р. юриJ
дично оформлено кріпацтво, крім того, на селян Лівобережжя і СлобожанJ
щини поширювалися загальноросійські закони. Студентам демонструється
указ імператриці Катерини ІІ про знищення Запорозької Січі, репродукції
картин нападу на Січ, карта з новими адміністративним устроєм. Нинішня
молодь має розуміти, що Донбас, землі так званої «Новоросії» – це січові
землі, українські, але аж ніяк не російські. Глибокі почуття у молоді залиJ
шають картини, присвячені темі кріпацтва. Як висновок зауважується, що
внаслідок цих акцій було остаточно ліквідовано українську автономію.

Отже, завдяки мультимедійним технологіям на лекційних та семінарсьJ
ких заняттях студенти мають змогу отримати повнішу інформацію про тоJ
тальний наступ російського царату на українські землі у XVIII ст., який хаJ
рактеризувався прогресуючим обмеженням українських прав та вольноJ
стей; посиленням тенденцій централізації, уніфікації, русифікації; цілеJ
спрямованим розколом українського суспільства (заохоченням чвар між
старшиною та гетьманом, підбурюванням селян проти старшини); хижацьJ
кою експлуатацією людських та матеріальних ресурсів українських земель.
Завдяки послідовному викладу подій XVIII ст. із застосуванням мультимеJ
діа студентам стане зрозуміло, що агресивна політика Росії щодо України
не припинялася ніколи – вона змінювала свої темпи, методи, обличчя,
однак ніколи не зупинялася. Як бачимо, зерна цієї політики, посіяної ще
XVIII ст., дають сходи і зараз. Сьогодні, як ніколи, нам потрібно вистояти
проти нового «зросійщення», адже шлях цієї держави – у нікуди, а Україну
чекає європейське майбутнє.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ
НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Рябоконь Є.М., Андрєєва О.В., Крючко А.І.

Сучасний рівень соціальноJекономічного розвитку України ставить пеJ
ред навчальними закладами нові завдання щодо підготовки спеціалістів,
схильних до нових інновацій і творчості, здатних професійно володіти різноJ
манітними засобами, формами і методами роботи [1, 2]. На вирішення
цих завдань спрямоване й кредитноJмодульне навчання [5, 11]. Провідне
місце в підготовці майбутніх спеціалістів належить покращанню навчальноJ
дослідної роботи студентів, що має сприяти розвитку їхньої самостійності
й творчої активності [3, 4]. Реалізація цих вимог має відбуватися за допоJ
могою ефективних технологічних схем самоосвіти, переорієнтації процеJ
су навчання із суто лекційноJінформативної на індивідуальноJдиференJ
ційну, особистісноJорієнтовану форму, пошук нових видів навчальноJнауJ
ковоJдослідної роботи студентів з врахуванням національного досвіду підгоJ
товки спеціалістів [7, 8].

Головними завданнями науковоJдослідницької діяльності є розвиток
у студентів прагнення до досліджень у галузі медицини та накопичення
досвіду цієї роботи; розвиток у майбутніх спеціалістів наукового мислення
та формування дослідницьких умінь та навичок; виховання потреби посJ
тійно вдосконалювати свої знання, поширювати науковий кругозір та науJ
кову ерудицію [6, 9, 10].

На V курсі у IX семестрі студенти стоматологічного факультету вивчаJ
ють найбільш складний розділ у терапевтичній стоматології – це захворюJ
вання слизової оболонки порожнини рота. Проблематично забезпечити
студентів на практичних заняттях тематичними хворими, яких можна обJ
стежити, виявити ознаки хвороби, детально розглянути елементи ураження,
навчитися їх характеризувати. Адже, не маючи змоги хоча би раз побачити
реального пацієнта, достатньо складно уявити та описати прояви захвоJ
рювання у порожнині рота, провести диференційну діагностику тощо.

Вирішення цієї проблеми полягає у залученні студента до позааудиJ
торної самостійної роботи. Студент (або група студентів) може підготуваJ
ти відеопрезентацію та представити її на занятті, що надасть змогу візуаJ
лізувати клінічні прояви різних захворювань слизової оболонки рота, краJ
ще вивчити етіологію, патогенез, клінічний перебіг захворювання, визнаJ
чити найбільш інформативні методи діагностики, скласти та пояснити план
лікувальних заходів, визначити прогноз захворювання та запобігти можJ
ливі ускладнення.

У позааудиторний час студент має можливість провести детальний
аналіз та узагальнити наявну інформацію, скласти таблиці диференційної
діагностики та представити для обговорення на практичному занятті.

Усе це мотивує студента до вивчення необхідного теоретичного матеJ
ріалу, активує інших до обговорення проблеми, заохочує до оволодіння
практичними навичками.

Самостійна робота під час аудиторного заняття дозволяє студентам
самостійно під керівництвом викладача удосконалювати мануальні навички.
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Це стосується як роботи на фантомах, так і обстеження стоматологічJних
пацієнтів. У разі відсутності тематичного хворого студенти можуть відпраJ
цьовувати послідовність та техніку обстеження один на одному.

Таким чином, активне залучення студентів до самостійної роботи
сприяє формуванню професійної компетентності майбутнього лікаряJстоJ
матолога.
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ОСВІТНІЙ ПРОСТІР МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Садовниченко Ю.О., М'ясоєдов В.В., Миронова І.І.

Інформатизація суспільства суттєво розширила доступ людства до
світових освітніх ресурсів, у тому числі медичних. Однак, зростання обJ
сягів інформації не тільки утруднює орієнтування студентів у ній, а й жодJ
ним чином не пов'язане з її відповідною якістю. Крім того, більшість наявJ
них інформаційних ресурсів не відповідає вимогам до методичних систем
навчання, що склалися у медичних ВНЗ [3], і, навіть, руйнує систему вищої
освіти за їхнього безмежного впровадження й нівелює роль педагога [2].
Глобалізація освітніх ресурсів створює загрозу порушення авторських та
суміжних прав на «ноуJхау», що використовуються у навчальному процесі,
а також може спричинити оприлюднення персональної інформації. Тому
постає питання не лише про створення освітнього простору медичного
університету, а й про керування навчальною діяльністю студентів у ньому.



– 196 –

Метою цієї роботи було визначення можливостей використання інфорJ
маційних комп'ютерних технологій у навчальному процесі з медичної біоJ
логії та керованості цього освітнього простору.

Аналіз можливостей інформаційних комп'ютерних технологій та світоJ
вого досвіду їхнього використання у викладанні медичної біології показав,
що вони можуть виконувати декілька функцій: навчальну, тренувальну, контJ
ролюючу, організаційну. Крім того, інформаційні технології дозволяють індиJ
відуалізувати навчання студента та сприяти виявленню їхньої обдароваJ
ності.

Навчальна функція є базовою і застосовується у більшості медичних
ВНЗ [1]. Вона пов'язана зі створенням та демонстрацією мультимедійних
презентацій, відеофрагментів та анімацій, виведенням на екран монітору
зображень з мікроскопу, виконанням onJline експериментів, розміщенням
на сайті ВНЗ і кафедр навчальних та методичних матеріалів.

Тренувальну функцію виконують різноманітні завдання, в тому числі
відкриті бази тестів, особливо якщо є можливість пройти тестування
onJline або у відповідній програмній оболонці й безпосередньо отримати
результат.

Контролюючу функцію може нести здебільшого поточний та підсумкоJ
вий модульний контроль на кафедрі або у комп'ютерному центрі.

Організаційна функція передбачає розміщення на сайті кафедри розкJ
ладу занять, програми дисципліни та календарних планів, запису на відпраJ
цювання пропущених занять, результатів контролю, різноманітних оголоJ
шень тощо.

Індивідуалізація навчання досягається безпосереднім контактом викJ
ладачів зі студентами, що виявили бажання поглиблено вивчати медичну
біологію або виконувати наукову роботу. Вона полягає у наданні рекоменJ
дацій з розширення знань у певній галузі за конкретними навчальними
виданнями, перевірці отриманих знань, обміні думками з певних наукових
проблем.

Ці функції значною мірою реалізуються кафедрою медичної біології на
лекціях і практичних заняттях, а також через репозиторій ХНМУ і сайт каJ
федри, де розміщено лекційні матеріали, завдання для самостійної підгоJ
товки, бази тестових завдань для самопідготовки та підготовки до ліценJ
зійного інтегрованого іспиту «Крок 1», форми запису на відпрацювання
пропущених занять та результати поточних і модульних контролів.

Однак, ці можливості обмежені тим, що на сайтах університету та каJ
федри медичної біології немає закритої зони, де можна було б розмістити
ліцензійні версії електронних підручників, авторські лекції та матеріали, а
також вести електронний щоденник студента, за яким і деканат міг би
здійснювати моніторинг успішності студента без загрози розголошення
його персональної інформації. Створення закритої зони дозволило б не
тільки розширити керований освітній простір, а й значною мірою знизити
паперовий документообіг всередині університету, оптимізувати викорисJ
тання робочого часу, запобігти корупції та сприяти збереженню навкоJ
лишнього середовища.
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СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ЯК ФОРМА АКТИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

СафаргалінаJКорнілова Н.А., Ащеулова Т.В., Герасимчук Н.Н.

Основне протиріччя сучасної системи освіти – це протиріччя між швидJ
ким темпом розвитку науки і обмеженими можливостями їх засвоєння. Це
протиріччя стимулює систему освіти до постійного пошуку нових форм
і методів активного навчання з підготовки висококваліфікованих лікарів,
що володіють відповідальністю, цілеспрямованістю до майбутньої професії,
прагненням до саморозвитку та самореалізації.

Одним з основоположних ланок формування фахівця з вищою освітою,
що активізує пізнавальну і творчу діяльність студентів є студентська науJ
ковоJпрактична конференція, яка проводиться у позанавчальний час під
контролем викладачів [1].

Студентська конференція є однією з форм активного навчання, яка
передбачає активну взаємодію міжду студентом і викладачем, та спрямоJ
вана на виконання конкретної мети і завдань. Таким завданням є підготовJ
ка доповіді і публічний виступ на конференції, вміння вести діалог, відпоJ
відати на запитання.

НауковоJпрактична конференція – це форма навчальної та позаадиJ
торної діяльності, що передбачає виконання та представлення резульJ
татів навчальноJдослідницької роботи студентів.

Загальними цілями і завданнями науковоJпрактичної конференції є:
 стимулювання інтересу до наукової діяльності, теоретичним дослідJ

жень і практичному використанню отриманих знань;
 розвиток здібностей до експериментального дослідження;
 навички представлення результатів навчальноJдослідницької діяльJ

ності (у вигляді доповіді, мультимедійної презентації);
 оволодіння навичками публічного виступу та ораторської майстерності,
 вміння відповідати на запитання аудиторії;
 виявлення талановитих, обдарованих студентів.

З метою активізації пізнавальної діяльності студентів, поліпшення засJ
воєння нового матеріалу, формування у них лікарського мислення на каJ
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федрі пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетіки та біобезJ
пеки впроваджено нову форму позааудиторної роботи студентів – кафедJ
ральну студентську (навчальну) конференцію. У науковоJпрактичних конJ
ференціях беруть участь студенти ІІІ курсу, які навчаються на кафедрі,
в тому числі іноземні студенти, що навчаються англійською мовою.

Тематика конференцій, як правило, передбачає поглиблене вивчення
програмних питань з пропедевтики внутрішньої медицини. Підготовка доJ
повідей керується викладачами груп, що істотно підвищує відповідальність
студентів за якість підготовки доповідей і презентацій. Студентам надаєтьJ
ся можливість використовувати наявну наукову літературу з досліджуваної
теми, інтернетJресурси, публікації в медичних журналах, включаючи заJ
кордонні, матеріали науковоJпрактичних конференцій. Усі доповіді оформJ
ляються у вигляді мультимедійних презентацій.

Так, у 2013–2014 навчальному році на кафедрі проведено 4 студентські
конференції, присвячені сучасним методам дослідження: «Сучасні метоJ
ди дослідження в клініці внутрішніх хвороб» (наукова конференція молоJ
дих вчених та студентів, присвячена 210Jй річниці ХНМУ), «Методи дослідJ
ження в кардіології та пульмонології: від істоків до сучасності», «Еволюція
методів дослідження в кардіології. Сучасні досягнення» (англійською моJ
вою з міжнародною участю), «Еволюція методів дослідження в пульмоноJ
логії, гастроентерології, нефрології» (англійською мовою), на яких 62 стуJ
денти виступили з доповідями.

Під час виступу на конференціях основними завданнями для студента
було повне розуміння викладеного матеріалу, його якість виконання, здатJ
ність відповісти на запитання аудиторії. Після виступу доповідачу ставJ
лять запитання студенти з інших груп та викладачі, роблячи акцент на пракJ
тичне значення або застосуванні представленої інформації на практиці.

Проведена дискусія за матеріалами доповіді дозволяє уточнити окJ
ремі аспекти досліджуваної теми, виявити повноту засвоєння нового маJ
теріалу, дати об'єктивну оцінку знань кожного студента, а також придбати
або підвищити практичні навички оратора, доповідача, розвивати лікарсьJ
ке мислення.

Усі учасники, що брали участь у роботі конференції, отримали сертиJ
фікати, та найкращі доповідачі були нагороджені дипломами 1, 2 та 3 стуJ
пеня. Крім того, були відзначені дипломами такі категорії, як найкраща
презентація, ораторська майстерність, соціальне значення. За матеріаJ
лами конференції в збірках опубліковано 95 тез. Активну участь в конфеJ
ренціях взяли студенти з Нігерії, Лівану, Мороко, Танзанії, Великобританії,
Єгипту, Туркменістану.

Таким чином, проведення кафедральних студентських науковоJпракJ
тичних конференцій як нова форма активного навчання має велику переJ
вагу перед традиційними методами навчання, оскільки стимулює у стуJ
дентів розвиток творчих здібностей, активізує їх пізнавальну діяльність,
сприяє формуванню клінічного мислення майбутніх лікарів.
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ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦІЯ ЯК ЗАСІБ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В СИСТЕМІ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ

Селюк Є.В.

В останні десятиліття бурхливий розвиток інформаційних технологій
вніс корінні зміни в різні сфери діяльності людини. Став легкодоступним
практично миттєвий обмін інформацією, пошук літературних джерел, обJ
робка великих масивів даних різної модальності і різні методи їх візуаліJ
зації, комп'ютерне моделювання процесів, що протікають в різних систеJ
мах. Усе це впливає суттєво на педагогічний процес. З одного боку, істотJ
но розширює його можливості, а з іншого – вносить корінні, іноді негативні
зміни в традиційно сформовані методи подання навчального матеріалу.

Актуальність проблеми використання комп'ютерних технологій для
навчання обумовлена все більш зростаючою інформатизацією суспільного
життя, а зокрема, і освіти, а також недостатньою розробленістю комп'юJ
терних освітніх технологій у педагогічній теорії та практиці, застосування
сучасних засобів інфокомунікаційних технологій для підвищення профеJ
сійної підготовки студентів медичних вузів. Слід зазначити концепції освіJ
ти з використанням комп'ютерних технологій в роботі Бешенкова С.А.
«Інформатика та інформаційні технології». Інформаційна культура особиJ
стості нерозривно пов'язана з соціальною природою людини, що розкриJ
вається в роботах Тофлера Е., Белла Д., Гендина Н.І., Колкова Н.І., СтароJ
дубова Г.А.

Виступаючи як фундаменталізація, індивідуалізація та інтенсифікація
процесу професійної підготовки студентівJмедиків, інфокомунікаційні техJ
нології забезпечують: посилення професійного компонента знань; візуаJ
лізацію інформації, найбільш повно і чітко відображають реальні професійні
ситуації; доступність сприйняття студентами матеріалу, який не можна
передати іншим способом; оперативний і системний характер контролю
над процесом засвоєння знань і формування умінь; своєчасну корекцію
навчального процесу; розширення і оновлення змісту дидактичних принJ
ципів; диференційованість у навчанні з урахуванням індивідуальних здібноJ
стей студентів; можливість переходу від навчання до самонавчання; можJ
ливість самоконтролю; самостійний пошук знань; скорочення навчальних
дій за рахунок використання готових блоків, переданих блоків, переданих
знань; збільшення обсягу тренувального матеріалу; динамічний режим
навчання і т. д.

У даний час стала очевидною тенденція до формування єдиного інфорJ
маційного простору, як в рамках окремих освітніх установ, так і в перспекJ
тиві для всієї системи освіти.

Розвиток комп'ютерних технологій і телекомунікацій дозволяє вже сьоJ
годні здійснювати різні медіаосвітні телекомунікаційні проекти, у тому числі –
міжрегіональні та міжнародні. Однією з таких інфокомунікаційних засобів
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є телеконференція. Мотивація студента підвищується при взаємодії в ході
спільної проектної діяльності зі студентами з інших вишів, міст, країн.

Навчальна телеконференція є ефективною, економічно вигідною акJ
тивною формою навчальної діяльності. Вона дозволяє учасникам самоJ
стійно формувати свій погляд на події, усвідомлювати багато явищ і дослідJ
жувати їх з різних точок зору, вирішувати поставлені проблеми спільними
зусиллями, задавати один одному різні питання, ділитися своїми ідеями.
У процесі проведення навчальної телеконференції створюється специфіJ
чне навчальноJпізнавальне середовище, яке є відкритим з точки зору досJ
тупу до інформаційних повідомлень і спілкування з іншими учасниками
конференції, забезпечується висока швидкість обміну інформацією. НаJ
дається можливість контролювати процес навчання, підтримувати зворотJ
ний зв'язок зі слухачами, регулярно оновлювати інформацію про хід конJ
ференції, швидко коригувати її при необхідності і здійснювати до неї досJ
туп користувачів в будьJякий зручний час.

Забезпечуючи вище названі аспекти процесу професійної підготовки
студентів медичних вузів, інфокомунікаційні технології тим самим створюJ
ють сприятливі передумови для оптимізації навчального процесу та реаліJ
зації ідей розвиваючого навчання.

Навчальна телеконференція як засіб навчання інформатики та метоJ
дики її викладання має цілу низку дидактичних функцій і можливостей.
Навчальні телеконференції є новим цікавим засобом навчання, що сприяє
успішному вирішенню деяких проблем в навчанні. Але для досягнення найJ
більшої ефективності необхідне дотримання низки вимог до її використанJ
ня в навчальному процесі.
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РОЗРОБКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ
НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ

ПЕДІАТРІЇ № 1 ТА НЕОНАТОЛОГІЇ

Сенаторова Г.С., Омельченко О.В., Іщенко Т.Б., Шипко А.Ф.

Потужність і престиж вищої освіти як державноJсуспільної системи є
надзвичайно важливим критерієм розвинутої держави. Крок за кроком поJ
ступово вдосконалюються шляхи реформування вищої медичної освіти
згідно з європейськими стандартами. Сучасні комп'ютерні технології
відкрили надзвичайні можливості навчання в педіатрії. З метою покращанJ
ня якості викладання та засвоювання знань на кафедрі педіатрії № 1 та
неонатології здійснюється впровадження новітніх технології навчання, а
саме: демонстрації мікрофільмівJпрезентацій, виклад лекцій у мультимеJ
дійному форматі, створення сайту кафедри у рубриці «Інформація для
студентів», застосування функціональних фантомів для відпрацювання
практичних навичок у студентів та сучасних телетехнологій.

Значну роль у вдосконаленні навчального процесу відіграють також
клінічні та клінікоJпатологоанатомічні конференції які сприяють засвоєнJ
ню матеріалу на клінічному рівні як лікарівJінтернів, так і студентів. У зв'язJ
ку з цим кафедрою, якщо є така можливість, студенти залучаються в ролі
учасників дійства. Присутність їх на таких конференціях сприяє підвищенJ
ню якості навчання, відповідальності при обстеженні й постановці клінічного
діагнозу. Враховуючи значне зростання кількості студентів, які мають можJ
ливість доступу до мережі Internet, на кафедрі створений сайт з 2006 року.
У розділі «Інформація для студентів» вони зможуть ознайомитися з темаJ
тичними планами лекцій та практичних занять, розкладом занять та графіJ
ком відпрацювань, списком рекомендованої літератури для належної підгоJ
товки до екзамену. Також на сайті можна познайомитися з основними епіJ
зодами історії кафедри: від моменту створення до теперішнього часу. У
відповідних розділах наведені основні напрямки діяльності та досягнення
кафедри в науковій, лікувальноJпрофілактичній та навчальноJметодичній
роботі (наукові публікації, методичні рекомендації).

З метою якісного оволодіння практичними навичками студентами та
інтернами з 2009 року почали використовувати функціональні фантоми
для інтерактивного навчання. Ці медичні навчальні манекени являють соJ
бою реалістичні моделі, що дозволяють засвоїти необхідні практичні маніJ
пуляції. Під час роботи з манекенами розвивається просторова уява. ВиJ
користання подібних інтерактивних тренажерів дозволяє повторювати різні
діагностичні маніпуляції, досягаючи їх бездоганного технічного виконанJ
ня. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання житJ
тєвих та виробничих ситуацій, використання рольових ігор, спільне виріJ
шення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації тощо.
Заняття на манекенах допомагають досягти значного поліпшення резульJ
татів у студентів. Підвищують впевненість у собі.

Викладачі кафедри звертають увагу студентів на необхідність викорисJ
тання даних системи MEDLINE, яка посідає перше місце в рейтингу електJ
ронних ресурсів.
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У процесі викладання проводиться робота, спрямована на плекання
милосердя та душевності. Студенти запрошуються до участі в загоні воJ
лонтерів у «Клініці, дружньої до молоді» (КДМ). Студенти беруть участь
в акціях, тренінгах зі збереження здоров'я, у розробленні буклетів, фільмів
для молоді тощо. Результатом активної студентської роботи було провеJ
дення добровільного донорства серед студентів.

Щорічно на базі кафедри проводяться науковоJпрактичні студентські
конференції. Вони сприяють більш якісному засвоєнню навчального
матеріалу, мають виховне значення, формують відповідальність, а також
уміння виступати перед аудиторією.

У навчальний процес кафедри активно впроваджуються телекомуніJ
каційні системи. Співробітники кафедри педіатрії № 1 та неонатології, обJ
ласної клінічної лікарні спільно з Департаментом охорони здоров'я беруть
участь у реалізації регіональної програми забезпечення кваліфікованої
медичної допомоги, що надається засобами телетехнологій з 2010 року.
Телемедицина – це сучасний напрям розвитку інформатизації медицини,
який передбачає використання сучасних інформаційних та телекомунікаJ
ційних технологій для дистанційної діагностики та лікування захворювань,
надання допомоги в надзвичайних та екстрених ситуаціях, підвищення
кваліфікації медичних працівників. Завдяки телемедицині допомога високоJ
кваліфікованих спеціалістівJмедиків стає доступною не лише мешканцям
великих міст, але й тим пацієнтам, що живуть далеко від спеціалізованих
медичних центрів і не мають можливості особисто бути присутніми на конJ
сультації того чи іншого лікаря.

Розбудова мережі телемедицини дозволяє:
 скоротити час від початку захворювання до надання медичної допомоги;
 покращити показники здоров'я населення за рахунок більш якісної

та швидкої діагностики і вибору правильних методів лікування;
 отримати економічну вигоду від скорочення витрат на надання екстJ

реної медичної допомоги;
За допомогою сучасних цифрових телемедичних систем можна переJ

дати зображення пацієнта лікарю через всю земну кулю практично без
втрати якості.

За період з 2010 по 2014 роки проконсультовано 58 хворих, проведено
14 науковоJпрактичних семінарів, 12 відеоконференцій.

Сучасне забезпечення якісної освіти лікарів зумовлене компетентнісJ
ним підходом до навчання й потребує від колективу безперервного вдосJ
коналення, креативних ідей, що базуються на надійній матеріальноJтехJ
нічній базі. Перехід до нових комп'ютерноJорієнтованих технологій навчання,
створення умов для їх розроблення, апробації та впровадження, раціоJ
нальне поєднання з традиційними – вимога часу та складне педагогічне
завдання, яке потребує розв'язання цілого комплексу психологоJпедагоJ
гічних, організаційних, навчальноJметодичних, технічних та інших проблем.
У результаті застосування інтерактивних технологій розвиваються та ускJ
ладнюються психічні процеси – сприймання, пам'ять, увага, уміння поJ
рівнювати, виокремлювати головне, приймати відповідальні рішення.

Усі вище вказані позитивні результати застосування інтерактивних техJ
нологій відповідають загальним завданням, які передбачені новою параJ
дигмою сучасної вищої освіти в Україні в цілому та в медицині зокрема.
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НАЦІОНАЛЬНО%КУЛЬТУРНІ ТА ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО%ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

ПРИ НАВЧАННІ АРАБСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Сінайко В.М., Крайненко О.В., Васильєва О.В.

За останні роки в Харківському національному медичному університеті
(ХНМУ) значно збільшилась кількість іноземних студентів. Великий відсоJ
ток їх – це представники арабських країн. Це привело не лише до зростанJ
ня вимог до рівня професійноJпедагогічної підготовки викладачів, а й до
володіння навичками міжкультурної комунікації, що спирається на знання
національної культури іноземних студентів, їхньої етнічної та соціальної
психології.

На думку сучасних дослідників (Леонтьев А.А., Прохоров Ю.Е., СтерJ
нин И.А., Triandis H.C., Рубіна С.Н. та ін.) формування міжкультурної комуJ
нікації «передбачає врахування трьох основних складових: етнопсихолоJ
гічної (зумовленої ментальними особливостями національних культур), поJ
ведінкової (зумовленої національноJкультурною специфікою комунікативJ
ної поведінки) і зумовленої власне національноJкультурним мовним
змістом» [1].

Мета статті – аналіз проблем міжкультурної комунікації, дослідження
етнопсихологічних особливостей представників арабських країн, які наJ
вчаються в ХНМУ.

Головне завдання статті – розглянути чинники етнопсихологічного хаJ
рактеру, які впливають на навчальноJвиховний процес і професійноJпедаJ
гогічне спілкування на етапі адаптації арабських студентів, від яких залеJ
жить їх поведінка, їхні стереотипи мислення та взаємодія з тими, хто їх
оточує, в умовах міжкультурного дискурсу.

Аналіз проблем міжкультурної комунікації та професійноJпедагогічноJ
го спілкування в період адаптації студентівJарабів першого і другого курсів
ХНМУ до навчального процесу свідчить про те, що викладачеві необхідно
будувати педагогічний дискурс з урахуванням низки факторів, серед яких
основним є специфічний міжкультурній характер спілкування студентів між
собою і викладачем. Як свідчать дослідження сучасних етнологів, сьогодні
арабський етнос – це передусім етнолінгвістична спільнота, існування якої
підтримується монолітною системою моральноJетичних принципів, проJ
низаних ісламським віровченням, а також спільною арабською мовою. На
означених чинниках ґрунтується етнічна цілісність і самосвідомість арабів.
В основі моральноJетичних норм поведінки арабів увиразнено ієрархічну
систему родових зв'язків, побудовану за принципом асабії, відданості асабу –
родині за чоловічою лінією. Відповідно до цього особистість цілком підпоJ
рядкована інтересам сім'ї, роду та всієї общини [2].

Цей факт доцільно враховувати викладачам, оскільки він суттєво вплиJ
ває на внутрішню мотиваційну сферу студентів і знижує їхню пізнавальну
активність під час навчання. Позитивним проявом сильних родових зв'язків
вважаємо взаємовідповідальність кожного члена сім'ї за своїх рідних, як
у межах сім'ї, так і поза нею. Висока згуртованість, колективізм, повага до
сильнішого, прагнення до лідерства, шанування влади цілком підтримуJ
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ються законами ісламу, який проповідує терпіння, релігійну самопожертJ
ву і мужність. Це виявляється в непримхливості, швидкому пристосуванні
до нових умов життя, покірності долі («Все в руках Аллаха»). Арабські стуJ
денти не вірять у свої здібності та працю, у всьому покладаючись на долю
випадку. Це не орієнтує їх на результати навчання. «Букра», тобто «ЗавтJ
ра», – улюблене слово арабських студентів.

Іншою відмінною етнопсихологічною особливістю всіх представників
арабських країн розглядаємо підвищену емоційність та імпульсивність.
Викладач обурюється невихованістю студентів, не враховуючи того факту,
що за арабським етикетом вираз емоцій є невід'ємною частиною спілкуJ
вання, а стриманість тлумачиться як небажання спілкуватися. Підвищена
емоційність зазвичай закінчується конфліктними ситуаціями і не контроJ
льованими вчинками.

Розпорядок дня та пунктуальність для арабських студентів – це також
справжній «культурний шок». Справа в тому, що в арабській культурі дещо
інше ставлення до часу. Ми, як представники європейської культури, наJ
лаштовані на результат нашої діяльності, тому шануємо кожну хвилину,
намагаємося поважати не лише свій, а й чужий час. В арабів усе навпаки:
час – це ніщо, головне – процес. Таким може бути процес спілкування,
сидіння, слухання музики тощо. Араби вільно розпоряджаються і своїм,
і чужим часом.

На заняттях вони нікуди не поспішають і одночасно можуть займатися
кількома справами [3].

Як свідчать спостереження, під час навчання кожен араб прагне до
лідерства, постійно намагається привернути до себе якомога більше уваJ
ги та завоювати авторитет не лише поміж викладачами, а й у своїй групі.
При цьому всі свої дії араби щоразу порівнюють з реакцією на них групи.
Лише в колективі арабські студенти відчувають себе комфортно. Окрім
цього, араби вирізняються комунікабельністю. Отож, вони вміють створюJ
вати дружні стосунки з людьми. На відміну від представників інших кульJ
тур, у конфліктних ситуаціях вони швидко забувають погане, намагаючись
зберегти стосунки. Спілкування є одним із найулюбленіших занять арабів.
Арабські студенти дуже швидко оволодівають навичками спілкування
в різних сферах українського життя і одразу намагаються застосувати їх
у практиці.

Певні особливості викладацької діяльності пов'язані із різним відноJ
шенням до тих чи інших галузей медицини в Україні та арабських країнах.
Насамперед, це акушерство та гінекологія, психіатрія та наркологія, тощо.
Слід враховувати, що деякі медичні маніпуляції або навіть сам факт наявJ
ності захворювання можуть вважатися такими, що викликають сором
з боку хворого та навіть його сім'ї. Наприклад, у деяких арабських країнах
не прийнято оприлюднювати факт психічного захворювання, бо це може
призвести до негативного відношення до всієї сім'ї такого хворого, а проJ
фесія психіатра є досить рідкою та не користується повагою. Подібні виJ
падки  певною мірою обумовлюють зменшення зацікавленості студентів
у вивченні цих учбових дисциплін, що викликає необхідність додаткової
роз'яснювальної роботи з боку викладача.



– 205 –

Висновки. Таким чином, знання арабського етносу, основ культур, траJ
дицій і психології арабського народу, дотримання і пошана моральноJетичJ
них норм поведінки, усталених в арабському суспільстві, значно спрощуJ
ють роботу викладача, дають йому можливість ефективно конструювати
навчальноJвиховний процес і успішно взаємодіяти зі студентами з арабсьJ
ких країн, моделюючи професійноJпедагогічний дискурс. Оскільки систеJ
ма культурних цінностей і моральноJетичних норм арабської культури
відрізняється від соціокультурних норм українського суспільства, слід паJ
м'ятати, що взаємодія викладача і студентів – це процес двосторонній
і потребує ознайомлення іноземних студентів «з особливостями українсьJ
кої культури і пояснення їм моральноJетичних норм і культурних цінностей
українського суспільства». На нашу думку, навчальний процес в медичноJ
му ВНЗ не слід розглядами лише як надання студентам інформації з діагJ
ностики та лікування захворювань. Ми повинні намагатись формувати осоJ
бистість майбутнього лікаря, зберігати та збагачувати кращі традиції вітчизняJ
ної та світової медицини. Тому такий процес професійноJпедагогічного дисJ
курсу є постійним, перспективним і потребує взаємного вдосконалення.

Література
1. Рубина С.Н. Культурологический подход к формированию межкульJ

турной компетенции при обучении русскому языку в китайской аудитории /
С.Н. Рубина // Русский язык как иностранный и методика его преподавания:
XXI век: сборник научн.Jметод. ст. – М. : Газета «Правда», 2007. – Ч. 2 – С. 93.

2. Заячківська А. Врахування етнопсихологічних особливостей арабсьJ
ких студентів у навчальноJвиховному процесі підготовчого відділення для
іноземців / А. Заячківська // Теорія і практика викладання української мови
як іноземної. – ІваноJФранківській державний медичний університет, 2008. –
Вип. 3. – С. 132–133.

3. Сайтарлі І.А. Культура міжособистісних стосунків / І.А. Сайтарлі //
Навч. посіб. – К., 2007. – С. 35.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ХІМІЯ»

Сирова Г.О., Козуб С.М., Андрєєва С.В., Макаров В.О.,
Тішакова Т.С., Чаленко Н.М.

У період реформування системи вищої освіти, тобто створення загальJ
ноєвропейської системи в умовах політичних, соціальних та економічних
перетворень, в Україні виникла нагальна потреба перегляду змісту і форм
навчальноJвиховного процесу та чинної системи оцінювання навчальних
досягнень студентів. Результати педагогічних досліджень засвідчують, що
контроль й оцінювання знань є необхідною складовою освітнього процесу
[1]. Це органічно пов'язано з вивченням педагогічного матеріалу, його осJ
мисленням, закріпленням, застосуванням [2].

Головною метою контролю у вищому навчальному закладі є безперерJ
вне вдосконалення навчальноJвиховної, науковоJметодичної та організаJ
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ційної роботи шляхом узагальнення та розповсюдження передового досJ
віду, запобігання, виявлення та усунення недоліків в організації навчальJ
ного процесу [3].

Поняття «контроль» (від франц. сontrol) у дидактиці вищої школи розуJ
міється як педагогічний супровід, спостереження і перевірка успішності
навчальноJпізнавальної діяльності студентів. Контроль – це також принJ
цип зв'язку між студентом та викладачем, характерний для освітньої сисJ
теми. Контроль за навчальною діяльністю студентів забезпечує зовнішній
зворотній зв'язок (контроль, виконаний педагогом) і внутрішній зворотній
зв'язок (самоконтроль студента). А зворотній зв'язок, своєю чергою, слуJ
жить підставою для внесення необхідних коректив у процес навчання для
удосконалення його змісту, у методи і форми організації, посібники, а таJ
кож у керування навчальноJпізнавальною діяльністю студентів.

Освітній процес вимагає системного контролю роботи студентів проJ
тягом навчального року. Відтак, метою контролю є також стимулювання
і підвищення мотивації студентів щодо регулярної самостійної роботи, підJ
вищення об'єктивності оцінювання знань та навичок студентів.

Систематичний контроль знань великої кількості студентів демонстJ
рує необхідність автоматизації контролю, застосування комп'ютерної техJ
ніки і відповідного програмного забезпечення. Використання комп'ютерів
для контролю знань є економічно вигідним і забезпечує підвищення ефекJ
тивності навчального процесу та об'єктивності оцінювання.

Для технічної підтримки контролю знань студентів нами використовуJ
ються різні спеціальні засоби [3]. До них належать засоби групового контJ
ролю – комп'ютерні  контрольноJнавчальні комплекси, які реалізують ідеї
програмованого навчання. Саме поєднання ефективного управління пізнаJ
вальним процесом і систематизованого комп'ютерного контролю успішJ
ності сприяє суттєвому підвищенню якості освітнього процесу.

Як відомо [4], комп'ютерне тестування дає  можливість реалізувати
основні дидактичні принципи контролю навчання:  індивідуальний харакJ
тер перевірки й оцінки знань; системність контролю; принцип тематичJ
ності; диференційоване оцінювання успішності; однаковість вимог виклаJ
дачів до студентів.

Навчальна дисципліна «Медична хімія» для підготовки фахівців зі спеJ
ціальності «Лікувальна справа» (напрям підготовки – «Медицина») є норJ
мативною дисципліною, програма якої складена відповідно до освітньоJ
кваліфікаційних характеристик (ОКХ) і освітньоJпрофесійних програм (ОПП)
підготовки фахівців, затведжених наказом МОН України, змістом та струкJ
турою типової навчальної програми з дисципліни, розробленої на засадах
Європейської кредитноJтрансферної системи (ECTS) наказом МОЗ УкраїJ
ни. Вивчення медичної хімії на кафедрі медичної та біоорганічної хімії
здійснюється протягом І та ІІ семестрів для студентів 1Jго курсу ХНМУ. ОрJ
ганізація навчального процесу із зазначеної дисципліни на кафедрі ХНМУ
здійснюється за кредитноJмодульною системою відповідно до вимог БоJ
лонського процесу [5, 6].

У навчальному процесі з дисципліни «Медична хімія» нами використоJ
вуються різні форми поточного контролю знань студентів. На кожному пракJ
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тичному занятті знання студентів оцінюються за підсумками виконання
домашнього завдання, відповідями на обов'язкові запитання, за результаJ
тами письмового контролю, а також усної співбесіди з викладачем. Для
покращання підготовки студентів до занять та засвоєння навчального маJ
теріалу нами розроблено комп'ютерну програму «Контроль», що включає
тестові завдання формуючого типу для самопідготовки студентів
з «Медичної хімії».

Для стимулювання самостійної роботи студентів нами запропоновано
електронні варіанти тестів для їх самопідготовки з кожної  із 18 тем пракJ
тичних занять. Із цими електронними варіантами при залученні комп'юJ
терної техніки студенти можуть працювати у кабінеті для самопідготовки
на кафедрі медичної та біоорганічної хімії, у бібліотеці, вдома і т. д.

Програма тестових завдань для самостійної роботи студентів з дисJ
ципліни «Медична хімія» складена таким чином, що студент повинен лоJ
гічно мислити, а не просто намагатися вгадати правильну відповідь. ЗавJ
дяки тестовим вправам він зможе не тільки підготуватися до практичного
заняття, але й відповісти на завдання поточного контролю та успішно склаJ
сти змістовні модульні контролі з дисципліни «Медична хімія».

Програма «Контроль» має діагностичний характер, який направлений
на виявлення причин помилок, допущених студентами, а також на з'ясуJ
вання, чому саме виникли ті чи інші прогалини в їх знаннях.

Таким чином, наголошуючи на необхідності самопідготовки студентів
до кожного практичного заняття нами запропоновано комп'ютерну прогJ
раму «Контроль» з дисципліни «Медична хімія», що дозволить отримати
більш високу ефективність у навчальноJпізнавальній діяльності майбутніх
медиків та підняти рівень якісної та абсолютної успішності навчання стуJ
дентів з дисципліни «Медична хімія».

Література
1. Вересоцька Н.І. Методика тестового оцінювання навчальних досягJ

нень учнів основної школи з креслення : автореф. дис. … канд. пед. н. :
спец. 13.00.02  «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)» /
Н.І. Вересоцька. – К., 2010. – 20 с.

2. Вища освіта в Україні. НормативноJправове регулювання / за заг.
ред. А.П. Зайця, В.С. Журавського. – К. : Форум, 2003. – 950 с.

3. Курлянд З.Н. Педагогіка: [навч. посіб.] / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк,
О.М. Яцій. – Харків : Одісей, 2003. – 352 с.

4. Булах І.Є. Теорія і методика комп'ютерного тестування успішності
навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів) : дис. доктора
пед. наук : 13.00.01 / І.Є. Булах; Київський національний університет
ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1995. – 430 с.

5. Сирова Г.О. Использование мультимедийных технологий в преподаJ
вании медицинской химии иностранным студентам / Г.О. Сирова, О.Л. ЛеJ
вашова // Севаст. нац. техн. унJт : матеріали IX Міжнар. наук.Jпракт. конф.
«Актуальні питання біологічної фізики та хімії», м. Севастополь, 22–26 квітня
2013 р. – С. 241–243.



– 208 –
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курсників в умовах кредитноJмодульної системи / Г.О. Сирова, В.М. ПетюJ
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ –
ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Сирова Г.О., Шаповал Л.Г., Грабовецька Є.Р., Чаленко Н.М.

Розвиток у національному і світовому контекстах обумовлює зміни в осJ
віті. Світ на початку ХХІ століття став іншим. Сьогодні навіть у вимірах
повсякденного людського життя зміни починають переважати над спадкоJ
ємністю та сталістю. Уперше в історії людства покоління ідей і покоління
речей змінюються у часі швидше за покоління людей [1].

Основним виміром і разом із тим основним важелем стає розвиток
особистості, власне розвиток людства. Саме ця обставина буде визначаJ
ти конкурентоспроможність кожної країни, кожного навчального закладу,
кожної людини. Ось чому сфера освіти, що найбільшою мірою визначає
рівень розвитку особистості, стає загальнонаціональним пріоритетом [2].

Зберігаючи кращі здобутки вітчизняної педагогіки, українська освіта
продовжує набувати нових рис. Розвиток її, як, власне, і суспільства в цілоJ
му, не позбавлений суперечностей і труднощів, але головною при цьому є
тенденція до динамізму й осучаснення.

Вища освіта в сучасному світі змінює певним чином свої функції. Вона
стає масовою й припиняє бути просто способом підготовки фахівців для
різних сфер життєдіяльності. Така підготовка в ідеалі передбачає проекJ
тування індивідуальної траєкторії професійного становлення кожного стуJ
дента протягом усіх років його навчання. Реалізувати це сьогодні складно,
адже бракує сучасних засобів навчання, уніфікованою залишається органіJ
зація навчального процесу, але ми вважаємо, що рухатися у цьому наJ
прямку необхідно [3].

Передусім необхідно змінити методологію підготовки – сформувати
майбутнього спеціаліста як особистість, здатну до самонавчання впроJ
довж життя. За будьJяких умов навчання слід дбати про фундаментальність
психологічної і педагогічної підготовки студентів, оволодіння ними набоJ
ром нових технологій, за якими успішно досягаються основні цілі кожного
рівня освіти. Усе це свідчить про те, що ми повинні вступити в новий етап
модернізації – етап осучаснення, оновлення вищої освіти, щоб вона макJ
симально задовольняла вимоги часу і потреби кожного, хто бажає навчаJ
тися і навчається.

Перед сучасною вищою школою постає важливе завдання впровадити
новітні технології навчання з використанням сучасних інформаційних коJ
мунікацій, вжити заходи щодо профілізації навчального процесу під час
вивчення теоретичних дисциплін та підвищення ролі самостійної роботи
студентів у здобутті вищої освіти [4].
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Важливим принципом сучасного навчання є активізація пізнавальних
здібностей студентів. Це досягається удосконаленням їх самостійної роJ
боти. Самостійна робота студентів з матеріалами навчального характеру
не можлива без відповідної методичної бази. Тому перспективним, на наш
погляд, для організації самостійної позааудиторної роботи студентів щодо
засвоєння знань з хімічних дисциплін є впровадження у навчальний проJ
цес навчальноJметодичних комплексів (НМК).

Саме тому на кафедрі медичної та біоорганічної хімії за головну мету
було взято концепцію розробки НМК з хімічних дисциплін, а саме «МедичJ
на хімія» і «Біологічна та біоорганічна хімія» Модуль 1 (Рис. 1–2).

Підручники, навчальні посібники та методичні вказівки для студентів
створено керуючого типу: розроблено за темами, які відображають найJ
важливіші аспекти як медичної, так і біоорганічної хімії (українською, роJ
сійською та англійською мовами). Структура кожної теми відповідає принJ
ципам системи програмноJцільового керування якістю підготовки студентів
і складається з актуальності теми, мотивації, цілей навчання, забезпеченJ
ня вихідних знань і умінь, змісту теми, графологічної структури, навчальJ
них тестових завдань  5–9.

Багатолітня та плідна робота зі створення таких комплексів дозволила
забезпечити студентів інформаційним матеріалом різного рівня. На каJ
федрі працює методичний кабінет та кабінет для самостійної роботи стуJ
дентів, в яких зібрані методичні матеріали навчального та контролюючого
характеру. Застосування засобів комп'ютерних та інформаційних техноJ
логій суттєво покращує засвоєння студентами навчального матеріалу. Тому
на кафедрі медичної та біоорганічної хімії значна увага приділяється впроJ
вадженню в навчальний процес мультимедійних презентацій за окремими
темами їх профілізації, що викликає у студентів інтерес до дисциплін.

Яскравим прикладом є мультимедійні презентації, створені студентаJ
ми для традиційних міжфакультетських конференцій першокурсників
«Хімія. Екологія. Медицина». Цього року вже п'ятаконференція присвячеJ
на 110Jй річниці з дня народження Е.М. Гапона. Також було проведено вже
другу міжфакультетську конференцію першокурсників з біоорганічної хімії
«Біологічно активні гетероциклічні сполуки. Амінокислоти» та вперше проJ
ведено міжкафедральну наукову конференцію студентівJбакалаврів «Хімія.
Токсикологія. Патофізіологічний і медичний аспект»  10–12 . Для студентів
групи з поглибленим вивченням хімічних дисциплін було проведено пракJ
тичне заняття у формі брейнJрингу «Пізнай хімію». Таким чином, методичJ
не забезпечення самостійної роботи студентів як обов'язковий компонент
навчальної та науковоJдослідної роботи студентів значною мірою визнаJ
чає якість професійної підготовки у ВНЗ [13].

Активізація взаємодії викладачів і майбутніх медиків у процесі навчанJ
ня позитивно вплине на поліпшення якості підготовки спеціалістів. Це дозJ
волить оптимально використовувати індивідуальні можливості студентів,
вплине на їх наполегливість, організованість, сприятиме поглибленню
знань, вмінь, розвитку практичних навичок та клінічного мислення і зорієнJ
тує на систематичну самоосвіту.
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ПІДРУЧНИК [9]  
з грифом МОН 

Навчальні посібники 

Робочі зошити  
для СРС Методичні рекомендації М1 

Відкрита база 
завдань М1 

Для викладачів Для студентів 

Методичні вказівки М1 

1. Основи будови та реакційної здатності органічних сполук 

2. Основні типи та механізми реакцій в органічній хімії 

3. Гідрокси- та оксокислоти. Гетерофункціональні сполуки бензольного ряду 

4. Гетероциклічні сполуки. Нуклеїнові кислоти та їх структурні компоненти 

5. Вуглеводи. Оліго- та полісахариди 

6. Амінокислоти, пептиди, білки 

7. Ліпіди, що омиляються 

Рис. 2. Методичне забезпечення дисципліни
«Біологічна та біоорганічна хімія»

БІОЛОГІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ
Модуль 1 «Біологічно важливі класи органічних сполук.

Біополімери та їх структурні компоненти»
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ БИОЭТИКИ И БИОБЕЗОПАСНОСТИ

Смирнова В.И., Ащеулова Т.В., Амбросова Т.Н.

Современный период развития общества характеризуется сильным
влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все
сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение инJ
формационных потоков в обществе, образуя глобальное информационJ
ное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов являJ
ется компьютеризация образования.

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педаJ
гогической теории и практике учебноJвоспитательного процесса, связанJ
ными с внесением корректив в содержание технологий обучения, котоJ
рые должны быть адекватны современным техническим возможностям.
Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довесJ
ком» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного
процесса, значительно повышающей его эффективность.
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Возможности современной компьютерной техники адекватны органиJ
зационноJпедагогическим и методическим потребностям высшей школы:

– вычислительные – быстрое и точное преобразование любых видов
информации (числовой, текстовой, графической, звуковой и др.);

– трансдьюсерные – способность компьютера к приему и выдаче инJ
формации в самой различной форме (при наличии соответствующих устJ
ройств);

– комбинаторные – возможность запоминать, сохранять, структуриJ
ровать, сортировать большие объемы информации, быстро находить необJ
ходимую информацию;

– графические – представление результатов своей работы в четкой наJ
глядной форме (текстовой, звуковой, в виде рисунков и пр.);

– моделирующие – построение информационных моделей (в том числе
и динамических) реальных объектов и явлений.

Перечисленные возможности компьютера способствуют не только обесJ
печению условий для усвоения в полном объеме знаний и умений студенJ
та, но и выявлению и развитию у него способностей и желания учиться.

На этапах занятия, когда основное обучающее воздействие и управлеJ
ние передается компьютеру, преподаватель получает возможность набJ
людать, фиксировать проявление таких качеств у учащихся, как осознаJ
ние цели поиска, активное воспроизведение ранее изученных знаний,
интерес к пополнению недостающих знаний из готовых источников, самоJ
стоятельный поиск.

Но, несмотря на преимущества и перспективы включения InternetJтехJ
нологий в образование, существует область образования, где развитие
информационных технологий, с точки зрения педагогов, принесло больJ
ше вреда, чем пользы. Если в бумажную эру наиболее распространенным
способом обойти контроль было списывание домашнего задания у сосеJ
да по парте или обмен работами в масштабах одного вуза, то сейчас обJ
мен рефератами и подобным материалом поставлен на поток: найти реJ
ферат на интересующую тему в Internet или на специальном СD не соJ
ставляет особого труда.

Учитывая всё вышеизложенное на кафедре ПВМ № 1,ОББ используется
такой вид работы студентов, как создание ими мультимедийных презенJ
таций на заданную тему. Так, мультимедиа (multi – много, media – среда)
позволяет использовать богатейший арсенал способов иллюстрации изуJ
чаемого явления. Продукты мультимедиа применяют многообразные разJ
новидности информации: компьютерные данные, телеJ и видеоинформаJ
цию, речь и музыку. МультимедиаJсредства по своей природе интерактивJ
ны, то есть зритель, и слушатель мультимедиапродуктов не остается пасJ
сивным, что повышает качество обучения и позволяет удерживать внимаJ
ние обучаемого.

Мультимедийная презентация даёт возможность сжато и кратко излоJ
жить материал, при максимальной информативности текста. Оценивается
грамотное и правильное построение слайда: отсутствие нагромождений,
тщательное структурирование информации, наличие кратких и «емких»
заголовков, маркированных и нумерованных списков для того, что бы весь
текст легко просматривался. Каждому положению должен быть отведен
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отдельный абзац текста, при этом основная идея абзаца должна нахоJ
диться в самом его начале. Целесообразно использование табличного
формата предъявления информации, который позволяет представить
материал в компактной форме и наглядно показать связи между различJ
ными понятиями. При использовании рисунков, схем, текстовых матеJ
риалов обязательным условием является указание источника получения
информации.

Для выполнения презентационной работы по заданной теме от стуJ
дентов требуется, воJпервых, владение компьютерной грамотностью, коJ
торая предполагает:

– умение вводить и редактировать информацию (текстовую, графичесJ
кую), пользоваться компьютерной телекоммуникационной технологией,
обрабатывать получаемые количественные данные с помощью программ
электронных таблиц, пользоваться базами данных;

– владение коммуникативными навыками при общении с программныJ
ми продуктами;

– умение самостоятельно интегрировать ранее полученные знания по
разным учебным предметам для решения познавательных задач, содерJ
жащихся в телекоммуникационном проекте;

– во многих случаях практическое владение английским языком;
– умение войти в сеть (электронную почту);
– умение составить и отправить по сети письмо;
– структурировать полученные письма в специальной директории;
– работать в системах DOS и WINDOWS, пользуясь редакторами WORD

разной модификации;
– входить в электронные конференции, размещать там собственную

информацию, читать и обрабатывать имеющуюся в различных конференJ
циях информацию.

ВоJвторых, свободное владение излагаемым материалом, что предпоJ
лагает его тщательное изучение. Оперирование терминами и понятиями
заданной темы. А также, несомненно, творческий подход в представлеJ
нии и обязательно грамотное аудирование.

Очень важный шаг в познавательной деятельности это формировании
критического мышления – применение полученных знаний для решения
конкретной проблемы. В любом случае для формирования критического
и творческого мышления необходимы самостоятельные рассуждения
студентов, а не просто воспроизведение готовых знаний. Поэтому пракJ
тические занятия строятся таким образом, чтобы в процессе познаваJ
тельной деятельности, студенты могли обмениваться своими мыслями,
в частности при защите презентаций во время их демонстрации.

Таким образом, с одной стороны – использование современных инJ
формационных технологий является необходимым условием развития
более эффективных подходов к обучению и совершенствованию методиJ
ки преподавания, с другой стороны – их применение способствует повыJ
шению мотивации обучения студентов, формированию у них умения раJ
боты с информацией, экономии учебного времени, а интерактивность
и наглядность лучшему представлению, пониманию и усвоению учебного
материала.
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Несомненно, одно – грамотное и комплексное использование инфорJ
мационных компьютерных технологий предоставляет студентам и препоJ
давателям возможность эффективнее распределять свое время и реалиJ
зовывать творческий потенциал, повысить качество образования и соотJ
ветствовать реалиям сегодняшнего дня.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASE STUDIES
ПРИ ВИКЛАДАННІ ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Сокол О.М., Маракушин Д.І., Васільєва О.В.

У педагогічному процесі важливо забезпечити такі умови, щоб студенти
не розчарувалися в обраній професії, сформували адекватне уявлення
про її сутність, сприйняли її як засіб особистісної самореалізації. ОсоблиJ
вою мірою це стосується студентів вищих медичних навчальних закладів,
від професійної самосвідомості і компетентності яких невдовзі залежатиJ
ме здоров'я співгромадян. Молодь повинна навчитися продуктивно мислиJ
ти, приймати нестандартні рішення, вміло оперувати набутими знаннями.

Для цього необхідним є впровадження нестандартних форм і методів
активного навчання: проблемного метода, метода кейсів (метод Case StuJ
dies), метода «мозкової атаки», ділові ігри тощо.

Застосування метода Case Studies традиційно і тому частіше викорисJ
товують при вивченні економічних дисциплін, тому що він зародився в ГарJ
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вардській Школі Бізнесу на початку 20Jго століття и навчання там відбуваJ
лося за схемою, коли учнівJпрактиків просили викласти конкретну ситуаJ
цію чи проблему, а потім дати аналіз і відповідні рекомендації [6]. Але є
актуальним використання цього методу при навчанні у вищих медичних
закладах з метою формування клінічного мислення у студентів. Особливо
це стосується перших років навчання, коли в медичних університетах йде
викладання теоретичних дисциплін [2].

В Україні методика Case Studies за тими освітніми стандартами та траJ
диціями, що прийняті в США, стала впроваджуватися тільки останні 5–
6 років. Але практика використання даного методу у нас в Україні ще не дуже
велика на відміну від зарубіжних країн.

Поряд із повільним використанням активних форм навчання у вищий
медичній школі необхідно впроваджувати інноваційні технології в традиційні
методи викладання теоретичних дисциплін. На думку О.А. НеловкінаJБерJ
наль, розвиток професійної спрямованості майбутніх лікарів можливий за
таких умов: «формування у студентівJмедиків навичок здійснення навчальноJ
пізнавальної діяльності у вищій медичній школі як засобу їхньої дидактичJ
ної адаптації; розвиток професійного (клінічного) мислення майбутніх
лікарів; упровадження засобів педагогічного моніторингу як важеля управJ
ління процесом формування професійної спрямованості студентів» [3].
До педагогічних умов становлення професійної ідентичності майбутніх
лікарів О.В. Денисова відносить: особистісноJорієнтований зміст освіти;
раннє включення в процес професійної діяльності і спілкування; викорисJ
тання форм та методів навчання, заснованих на високій активності і осоJ
бистісній включеності студентів в освітній процес; діалогічний підхід у взаєJ
модії викладача та студента, що забезпечує поєднання емоційноJціннісного
і професійноJособистісного досвіду викладача й студента; використання груJ
пових методів роботи, що забезпечують повноцінний зворотний зв'язок [1].

ФахівцямиJвикладачами, що практикують активні методи навчання, а
саме – кейсJметод, по різному розуміється його сутність. Наприклад, ГарJ
вардська Школа Бізнесу так визначає метод кейсів: «Метод навчання, при
якому студенти і викладачі беруть участь у безпосереднім обговоренні
ділових ситуацій чи задач. Ці кейси, звичайно підготовлені в писемній формі
і складені виходячи з досвіду реальних людей, що працюють у сфері підприємJ
ництва, читаються, вивчаються й обговорюються учнями. Ці кейси складаJ
ють основу бесіди студентів під керівництвом викладача. Тому метод кейсів
включає одночасно й особливий вид навчального матеріалу, і особливі
способи використання цього матеріалу в навчальному процесі» [4]. Інше
трактування методу кейсів надане професором Р. Меррі з Гарварда: «Під
методом кейсів я розумію вивчення предмету студентами шляхом розгляду
великої кількості кейсів у визначених комбінаціях. Таке навчання і спроби
керування різними адміністративними ситуаціями розвиває в студенті, найJ
частіше несвідомо, розуміння і здібність мислення мовою основних пробJ
лем, з якими зіштовхується керуючий у конкретній сфері діяльності» [4].

Визначення кейсJметоду навчання полягає в опису реальної ситуації;
частки реального життя (в англійській термінології «true life»), або події, що
реально відбулися в тій чи іншій сфері діяльності й описані авторами для
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того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії. Це не просто правJ
дивий опис подій, а єдиний інформаційний комплекс, що дозволяє зрозуJ
міти ситуацію. Крім того, кейси розвивають аналітичні, дослідницькі, коJ
мунікативні навички, виробляють уміння аналізувати ситуацію, планувати
стратегію і приймати рішення [4]. Case Studies (або метод конкретних сиJ
туацій – МКС, або ситуаційне навчання) являє собою спеціальну методику
навчання яка передбачає використання конкретних ситуацій для сумісноJ
го аналізу, обговорення або виробітки рішення тими, хто навчається, з певJ
ного розділу чи теми навчального курсу [2]. Отже, робота з Case Studies
надає можливість розбору як клінічних ситуацій так і механізмів адаптації,
яки вивчаються у фізіології, з певного сценарію, який включає і самостійну
роботу конкретного студента, і «мозковий штурм» в межах малої групи,
і публічний виступ із представленням і захистом висунутого рішення. КейсJ
метод ставить за мету максимально активізувати кожного студента і втягJ
нути його в процес аналізу ситуації і прийняття рішень. Тому студентська
група поділяється на таке число мікрогруп, щоб останні складалися із 3–
5 чоловік. Кожна команда вибирає спікера. Роль спікера полягає в тому,
що на ньому лежить відповідальність за організацію роботи мікрогрупи,
розподіл питань між учасниками і за прийняті рішення. Після завершення
роботи спікер робить доповідь у межах 10 хвилин про результати роботи
своєї мікроJгрупи. Безпосередню роботу з кейсом можна організувати двоJ
ма способами: а) кожна мікроJгрупа виконує різні теми з одного розділу
протягом усього заняття; б) усі мікроJгрупи працюють одночасно над одJ
ним і тим же розділом (темою) кейса, конкуруючи між собою в пошуку
найбільш оптимального рішення. Дуже ефективним є використання комJ
п'ютерів при проведенні занять із застосуванням Case Studies. Це дозвоJ
ляє краще подати групам ілюстративний, табличний, схематичний матеJ
ріал (презентації Power Point), швидше виконувати розрахунки із застосуJ
ванням Excel тощо [5].

З розвиваючою метою сформувати в студентах логічне, індуктивне та
дедуктивне мислення, розвинути здібність застосовувати набуті знання
для пояснення фізіологічних механізмів життєдіяльності організму людиJ
ни було розроблено форма і тип заняття: нестандартне практичне занятJ
тя за методом Case Studies. До обладнання увійшли: правила гри, кейси
кожної з груп, комп'ютерне та програмне забезпечення Microsoft Power
Point, Excel.

Отже, застосування методу Case Studies можна і доцільно використоJ
вувати у вищій медичний школі поряд із традиційними методами навчання.
Case Studies є цікавою активною формою навчання, що мотивує інтерес
до теми, дисципліни загалом, сприяє розвитку творчого мислення, вміння
приймати конструктивні рішення. Використання метода Case Studies приJ
щеплює студентам такі якості як ініціативність, творчий підхід до розв'яJ
зання проблем, готовність до дії в різних умовах, та вміння гнучко реагуваJ
ти на них, що є необхідним те тільки майбутнім лікарям, а й пересічному
громадянину.
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ –
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ХНМУ

ЯК ПРІОРИТЕТНА ЛАНКА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Супрун О.В.

Характеристика первинної медикоJсоціальної допомоги в різних країJ
нах світу відрізняється, але базовими її принципами скрізь є доступність,
якість, безперервність, орієнтація на пацієнта, родину, суспільство, ефекJ
тивне використання ресурсів охорони здоров'я [1].

На сучасному етапі в Україні, враховуючи світову тенденцію до удоскоJ
налення надання первинної медикоJсоціальної допомоги, відбувається
процес модернізації та удосконалення системи охорони здоров'я. МіJ
ністерством охорони здоров'я України затверджено ряд нормативноJпраJ
вових актів та методичних рекомендацій, які охоплюють широку сферу
діяльності та враховують структурну перебудову системи охорони здороJ
в'я. Розроблені та впроваджуються нові підходи до методів організації діяльJ
ності лікарів загальної практики – сімейної медицини, які базуються на
комплексному підході, порядку організації надання медичної допомоги та
забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики – сімейної
медицини при різних клінічних станах та захворюваннях [3]. Одним із осJ
новних завдань реформи системи охорони здоров'я в Україні є підвищення
ефективності роботи лікаря загальної практики – сімейної медицини, бо
від кваліфікації сімейного лікаря, його знань і вміння вибирати оптимальJ
ний підхід у лікуванні залежить здоров'я та життя і вагітних, і дітей, і осіб
працездатного віку, і людей похилого та старечого віку.

Сучасний розвиток клінічних знань, удосконалення лікувальноJдіагноJ
стичної апаратури приводить до того, що для підготовки фахівця у тепеJ
рішній час потрібна модернізація системи вищої медичної освіти, а саме:
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досконала підготовка лікарів загальної практики – сімейної медицини як
пріоритетної ланки сучасної системи охорони здоров'я. Рішенням даного
питання є цілком спрямована підготовка студентів у вищих медичних наJ
вчальних закладах до кваліфікованої роботи в умовах реформування [4, 5].
Необхідно враховувати, що сьогоднішні студенти, – у більшості, це лікарі
загальної практики у майбутньому. Кожен із них повинен стати професіоJ
налом, від якого залежить здоров'я наших співвітчизників та розвиток сисJ
теми охорони здоров'я в Україні [2, 6].

На кафедрі загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвоJ
роб Харківського національного медичного університету, яка була засноJ
вана у 2001році, проводять заняття із студентами 6Jго курсу. Викладання
проводять вітчизняним та іноземним студентам. Співробітники кафедри
кваліфіковано викладають матеріал українською, російською та англійсьJ
кою мовами. Найбільш перспективними напрямками викладання сімейної
медицини на кафедрі є впровадження нових методів навчального процесу,
удосконалення відпрацьовування практичних навичок, оптимізація систеJ
ми тестування та об'єктивного оцінювання професійної компетентності
майбутніх сімейних лікарів.

Студенти 6Jго курсу, які у найближчому майбутньому стануть лікарями
загальної практики, на кафедрі загальної практики – сімейної медицини та
внутрішніх хвороб ХНМУ у повному обсязі оволодівають лікувальноJдіагноJ
стичними методиками, різноманітними видами практичної діяльності, таJ
кими, як надання невідкладної допомоги населенню, виконування ряду
діагностичних завдань – проведення та розшифровка ЭКГ, УЗД, дослідJ
ження рівня цукру за допомогою глюкометрів, проведення перев'язок, зняття
швів із післяопераційних ран та інші амбулаторні хірургічні маніпуляції.
Також студенти повинні володіти навичками спілкування з пацієнтами та їх
родинами, найближчим оточенням, вести хворих у денному стаціонарі та
на дому тощо.

Одним із акцентів у навчанні студентів на кафедрі ЗПСМ та ВХ ХНМУ є
відпрацьовування практичних навичок у формі ролевих ігор, використання
демонстраційних муляжів у кабінеті практичних навичок. Кожний студент
бере безпосередню участь у лікувальному процесі під керівництвом викJ
ладача: у прийманні населення, проведенні первинного огляду, курації хвоJ
рих, обґрунтовуванні призначень різноманітних досліджень та консультацій
вузьких спеціалістів. Таким чином, студенти становляться активними учасJ
никами лікувальноJдіагностичного процесу. Особиста увага приділяється
тренінгам щодо надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі.

Керуючись вимогами до професійної компетентності та з метою удосJ
коналення техніки надання медичної допомоги, нами використовується
наскрізна програма з оволодіння практичними навичками, яка розроблеJ
на з урахуванням ступеня засвоєння навичок та доступності для їх відпраJ
цювання як на заняттях під контролем куратора, так і самостійно. ВиклаJ
дачами кафедри розроблені матеріали, які відображають проблемні сиJ
туації, що зустрічаються у роботі сімейного лікаря.

Для оптимізації навчального процесу на кафедрі впроваджуються нові
інформаційні технології навчання, альтернативні традиційним. Вони поляJ
гають у використанні сучасних інформаційних технологій. Ці форми наJ
вчання забезпечують формування майбутнього лікаря загальної практики
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з урахуванням існуючих стандартів. Також використовуються ІнтернетJтехJ
нології індивідуального або самостійного режиму – електронні тести, наJ
вчальноJметодична література, ситуаційні задачі, журнальні статті. У недаJ
лекому майбутньому планується проводити дистанційне навчання у форJ
маті відеоконференцій, що є основною технологією для проведення телеJ
лекцій та телемостів.

Таким чином, можна зробити висновок, що підготовка студентів на каJ
федрі загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ХНМУ
є пріоритетною ланкою сучасної системи охорони здоров'я.
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CONDITIONS TO IMPROVE TRAINING OF FOREIGN STUDENTS
IN ENGLISH%LANGUAGE GROUP

Tereshchenko A.A., Sheyan D.N.

One of the main trends of the modern world is to deepen the integration
process in all spheres of public life. Under these conditions, and the development
of education is becoming more international, especially through enhance the
mobility of students and teachers. Recently, an increasing number of foreign
students in Ukraine. The attractiveness of Ukrainian higher medical education
for foreign students mostly depends on the ability to provide instruction in
English. This is due to the fact that most these students fluent in English. In
addition, this instruction can improve the quality of education through the use
of the vast array of EnglishJlanguage publications, online resources, and also
make future professionals more competitive in the job market.
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An essential condition for optimizing the training of foreign students is to
improve teaching of the discipline, teaching methods and knowledge control. It
should create textbooks, tools illustrate (multimedia presentations, training
video and movies, and other demonstration materials), «banks» tests are
designed precisely for this category of students.

The effectiveness of the training of foreign students depends on other factors,
in particular, on the ability of teachers to establish with them to psychological
contact, take into account the show respect for the characteristics of their
national culture, customs and religion.

Thus, the successful training of foreign students should be based on
comprehensive Methodological approaches to the educational and training
process.

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ПРОЦЕС УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРІЇ
ТА ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Унковська С.А., Шейко А.О.

Наше суспільство сьогодні стрімко крокує до високотехнологічного
інформаційного майбутнього, у якому якість людського потенціалу, рівень
освіченості й культури населення набуває вирішального значення. Тому
стрижнем сьогоднішньої освіти є виховання відповідальної особистості,
яка прагне до саморозвитку й самоосвіти, яка вміє критично мислити,
сприймати й опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати
набуті знання та вміння творчо.

Актуальність процесу удосконалення теорії та практики освіти вищої
школи зумовлює пошук нових педагогічних технологій, які забезпечують
ефективність діяльності викладача та будуть сприяти всебічному розвитJ
кові студентів. Саме це й визначає мету статті – розкриття методичних
аспектів упровадження педагогічних інновацій, спрямованих на якісну підгоJ
товку студентівJмедиків у навчальному процесі.

У різні історичні періоди інноваційні процеси в освіті виникали й визнаJ
чали її розвиток. Та саме поняття «інноваційні процеси» з'явилось у педаJ
гогіці відносно недавно. Його поява пов'язана з інтеграцією міжнародного
співробітництва в галузі педагогіки. Так у 80–90 роки ХХ століття в працях
В. Краєвського, І. Лернера, О. Пєхоти, В. Шубинського, Б. Герщунського,
С. Гончаренка, С. Сисоєвої та інших вчених, він не лише використовуєтьJ
ся, а й обґрунтовується. Їхня дослідницька інноваційна педагогічна діяJ
льність полягає в розробці й поширенні застосування освітніх інновацій.

Під педагогічними інноваціями ми розуміємо якісно нову сукупність
форм, методів і засобів навчання, виховання та управління, яка приносить
суттєві зміни в результат педагогічного процесу.

Проблемами навчання займалися такі вчені як Б. Грушинський, Г. КлейJ
ман (принципи дидактики та теорії інформатизації й управління освітою);
С. Архангельський, М. Лейбовський, В.П. Беспелько та ін. (принципи техJ
нологізації навчання); М. Давидова, І. Зимня, В. Копилова, Г. Вороніна (осоJ
бистісноJорієнтований підхід до навчання, системноJдіяльнісний підхід до
визначення кінцевих цілей навчання); Л. Анциферова, Д. Ковач, Є. МорJ
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гуліс, В. Красильникова та ін. (уява про технології навчання як процес кеJ
рування навчальноJпізнавальною діяльністю).

Вивченням інноваційних технологій у навчанні займалася низка авторів
(А. Ніколс, В. Журавльов, М. Бургін та ін.), вони надають інноваціям у педаJ
гогіці характеристик новизни, прогресивності та сучасності.

Відповідно до зазначеної нами вище мети ми ставимо такі цілі та завJ
дання:

1. Розкрити поняття інноваційних технологій.
2. Розкрити поняття навчання.
3. Розкрити взаємозв'язок між навчанням та інноваційними технологіями.
Під навчанням ми розуміємо цілеспрямований процес передачі знань,

умінь, навичок та їх засвоєння, що поділяється на діяльність викладача
(процес передачі) та діяльність студента (процес засвоєння). На сьогодні
не можна уявити навчання без розвитку та використання інноваційних техJ
нологій. Інноваційні технології в загальному розумінні являють собою нові
форми організації діяльності й управління різними сферами життєдіяльJ
ності. Інноваційні технології в навчанні пов'язують підхід до навчання як до
активного процесу, а не до інформативного, як це було раніше.

Із цього можна зробити висновок, що інноваційний підхід до освіти спиJ
рається на концепцію розвиваючого навчання. Тобто інноваційне навчанJ
ня являє собою активну участь студентів у процесі навчання, використанJ
ня отриманих знань у реальних умовах, акцент на процесі навчання, а не
на запам'ятовуванні інформації.

Які технології навчання визначаються як інноваційні? Назвемо їх та їх
основні характеристики:

1. Контекстне навчання (інтеграція учбової, наукової та практичної діяльJ
ності студентів).

2. Імітаційне (імітаційноJігрове моделювання реальних процесів у рамJ
ках навчання).

3. Проблемне (ініціювання самостійного пошуку студентами знань чеJ
рез розв'язання проблемних задач).

4. Модульне (структурування учбового матеріалу для його повного засJ
воєння).

5. Повне засвоєння знань (фіксовані результати навчання, змінні параJ
метри умов навчання студентів залежно від їх здібностей).

6. Дистанційне навчання (широке використання традиційних, нових
інформаційних та телекомунікаційних технологій та технічних засобів, що
дають свободу вибору для студента навчальних дисциплін та діалог між
ним та викладачем, незалежно від часу та місця їх перебування).

У своїй роботі ми використовуємо інноваційні технології освітнього проJ
цесу, зокрема контекстне, проблемне навчання і модульну систему. НаJ
приклад, у роботі з аспірантами ми використовуємо проблемне навчання
через запропонування їм вирішення проблемних задач на конкретному
матеріалі з вузького фаху. На практичних заняттях аспіранти демонструJ
ють засвоєння теоретичного матеріалу через використання різних стилів
та видів навчання. З огляду на те, що світ не стоїть на місці та постійно
розвивається, а з ним і відбувається постійний розвиток освіти, тема інноJ
ваційних технологій та їх використання в навчальному процесі є й залишаJ
тиметься надалі актуальною темою для вивчення та розвитку. Саме це
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буде мати продовження в нашій подальшій роботі. Можна назвати такі
можливі варіанти розвитку цієї теми:

 Вивчення взаємозв'язку інноваційних процесів зі стилями навчання.
 Вивчення гендерної специфіки сприймання тієї чи іншої інноваційної

технології навчання.
 Визначення більш результативного інноваційного процесу в роботі зі

студентами та аспірантами.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»

Фоміна Л.В., Калініченко О.В., Бакута Ю.В.

В останні роки з'явилося багато наукових робіт, у яких обґрунтовано
необхідність використання при вивченні різноманітних інтерактивних
технологій і широке застосування на заняттях ситуативних вправ. Усе це
підтверджує тенденцію наближення процесу навчання до життя, отримання
студентами саме тих знань з основ психології та педагогіки, які нeoбxiднi
їм для подальшої реалізації себе як фахівця.

Стаття написана з метою продемонструвати можливості використанJ
ня інтерактивних технологій на заняттях з психології та педагогіки, описаJ
ти деякі інтерактивні методи і прийоми навчання у вищій школі, а також
розкрити методики їх проведення.

У формуванні професійного становлення майбутніх медиків велике
значення мають засоби, що допомагають організувати й провести пракJ
тичні заняття. До таких засобів належать підручники, посібники, метоJ
дичні вказівки, довідники, збірники тестових завдань, таблиці, дидактичJ
ний матеріал, аудіозаписи та схеми, що допомагають краще засвоїти осJ
нови загальної психології та педагогіки. Але традиційна система підготовJ
ки майбутніх медиків поставила науковців перед необхідністю пошуку ноJ
вих методів і засобів, які задовольнили б сучасний процес навчання, сприяJ
ли б формуванню професійних здібностей, мовленнєвої компетенції. До
інтерактивних методів навчання основ психології та педагогіки належать:
самостійна робота студента під контролем викладача, проблемні та творчі
завдання, робота в парах, запитання від студента до викладача і навпаки.
Застосовуючи ці методи, студент зможе здобувати, переробляти й реаліJ
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зовувати інформацію. Інтерактивні методи навчання спонукають до міжоJ
собистісної взаємодії під час навчання. Можна визначити такі переваги
інновацій: забезпечення інтеграції теорії і практики, зменшення відстані
між теорією i практикою, розвиток навичок комунікативного та діалогічноJ
го спілкування, стимулювання необхідності приймати рішення за умов
неповної інформації і в умовах обмеженого часу, поява досвіду у виконанні
проблемних завдань [5].

Мета вивчання курсу «Основи психології та педагогіки» для майбутнього
лікаря полягає у психічному та духовному розвитку, всебічній мовній підгоJ
товці особистості, що втілюється в різноаспектній суспільній діяльності та
активній мовній поведінці. Працівник галузі медицини повинен знати осноJ
ви загальної та паталогічної психології, володіти мовними нормами, вміти
побудувати висловлювання, дотримуючись правил мовленнєвого етикету,
оскільки йому доведеться мати справу з людьми неоднакового інтелектуJ
ального рівня та різної соціальної адаптації. Для того, щоб опанувати все
вищезазначене, необхідно тренувати й розвивати увагу, мислення, відчуття,
пам'ять і креативність. Вони є складовими універсальних навчальних дій.

Над цією проблемою працюють багато науковців, зокрема, О.А. МарJ
ковська [2], Л.В. Чупрова та Т.В. Єршов [3], Д.М. Шакірова [4], В.В. АлекJ
сандрова [1]. Мета їхніх наукових розвідок – інноваційні технології, зокреJ
ма, технології розвитку критичного мислення, цілісного мислення, проектJ
ного навчання, творчого навчання. На їхню думку – це невід'ємна частина
навчального процесу.

Так, Д. М. Шакірова [4] стверджує, що технологія розвитку критичного
мислення – це педагогічна система, спрямована на формування в стуJ
дента аналітичного мислення. Теорія ґрунтується на певних засадах. До
них належать: інформаційна насиченість навчального і практичного матеJ
ріалу, соціальна обумовленість предмета осмислення, комунікативність
у процесі обмірковування проблеми та її обговорення, мотивація і потреба
набування знань, науковість і водночас доступність інформації.

О.О. Марковська як інноваційну технологію сучасного навчання розJ
глядає технологію розвитку цілісного мислення, спрямовану на розвиток
універсальних навчальних дій [2]. Це дає студентові можливість самостійно
здійснювати навчальну діяльність, визначати мету, шукати і використовуJ
вати необхідні засоби і способи її досягнення, уміти контролювати й оціJ
нювати навчальну діяльність та її результати, співпрацювати з викладачем
й одногрупниками.

Мета проектного навчання, на думку В.В. Александрової [1], полягає
у створенні умов, коли студенти самостійно набувають знання, яких не
вистачає, з різних джерел, відпрацьовують комунікативні вміння, розвиваJ
ють дослідницькі навички (виявлення проблеми, збирання інформації, споJ
стереження, аналіз, висування гіпотез, узагальнення), розвивають сисJ
темне мислення.

Невіддільним від проектного, як вважають Л.В. Чупрова та Т.В. Єршов
[3], є метод творчого навчання, який відіграє провідну роль, акумулює,
удосконалює евристичні (пошукові) інновації. У процесі творчої діяльності
кожний студент зустрічається з проблемами більш загального характеру:
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йому доводиться робити науковоJтеоретичні узагальнення, встановлюваJ
ти причиновоJнаслідкові зв'язки між явищами і поняттями, а також аналіJ
зувати результати своєї розумової праці.

Усі названі технології спрямовані на розвиток мислення студентів, удосJ
коналення уміння знаходити розв'язання тієї чи іншої проблемної ситуації.

Так, при вивченні теми «Особистість та діяльність», можна використати
такі методи технології критичного мислення.

На стадії «Виклик» (актуалізація пізнавальних процесів) застосовуємо
а) структурований огляд – коротку лекцію, повідомлення або пояснення,
що дається на початку заняття, щоб зацікавити студентів, подати ключові
поняття і підготувати їх до засвоєння матеріалу з теми; б) «знаємо – хочемо
дізнатися – дізналися» – у процесі роботи студентів спочатку просять поJ
думати над тим, що вони вже знають з теми, чого вони не знають, що засJ
воїли на занятті.

На стадії «Побудови знань» (засвоєння змісту) доцільно вдатися до таJ
ких методів: а) взаємоопитування в парах – двоє студентів, опрацьовуючи
теоретичний матеріал з теми заняття, роблять паузу після кожної значуJ
щої позиції і ставлять один одному запитання різного рівня за змістом
прочитаного (ця форма, крім того, сприяє розвитку комунікативних навиJ
чок); б) діаграма Венна – техніка графічного подання інформації, що виявJ
ляється при обговоренні двох ідей, між якими існують спільні та відмінні
риси (наприклад, змістові ознаки особистості); інформацію подано у виJ
гляді двох або кількох кіл, які накладають одне на одне пропорційно до
збігу чи відмінностей, виявлених у процесі обговорення (застосовується
для індивідуальної роботи).

На стадії «Консолідація» (рефлексія) правомірно використати метод
кластерів – це спосіб графічної організації матеріалу, який дозволяє зроJ
бити наочними ті розумові процеси, які відбуваються при заглибленні в ту
чи іншу тему.

Отже, зі застосуванням iнтерактивних технологій навчальноJвиховний
процес дає можливість залучити кожного студента до обговорення проJ
блеми, навчитися мислити критично, будувати діалоги, брати участь у дисJ
кусіях. Студенти набувають навичок співпраці, колективного пошуку рішень.
Таким чином досягається головна мета інтерактивного навчання.
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УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ
ВИКЛАДАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ

«УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»

Фоміна Л.В., Ніколаєва А. О., Калініченко О.В., Дудка А.М.

Вища освіта для суспільства стала невід'ємною частиною життя та
діяльності людини. Помітно підвищилася соціальна роль освіти: від спряJ
мованості й ефективності сьогодні багато в чому залежать перспективи
розвитку людства. Освіта, особливо вища, розглядається як головний факJ
тор соціального та економічного прогресу. Причина такої уваги полягає
в розумінні того, що найважливішою цінністю й основним капіталом сучасJ
ного суспільства є фахівець, здатний до пошуку й засвоєння нових знань
і прийняття нестандартних рішень у своїй професійній діяльності.

У професійній освіті інноваційні технології (набори методів і засобів,
що підтримують етапи реалізації нововведення) підвищують ефективність
навчання та виховання особистості, спрямовані на підготовку висококJ
валіфікованих фахівців, які отримали фундаментальні та прикладні знання.
Використання інноваційних технологій у навчальному процесі сприяє підвиJ
щенню якості підготовки фахівців та активізації ролі самостійної роботи
студентів.

Основними інноваційними технологіями в освіті є:
 інформаційні технології, що дозволяють збільшити ефективність викJ

ладання (технології, засновані на використанні комп'ютерів, комп'ютерні
навчальні та контролюючі програми);

 інтернетJресурси;
 інформаційні методи викладання;
 інноваційні форми активізації пізнавальної діяльності студентів.
 мультимедійні засоби, що надають можливість ефективно презентуJ

вати матеріал;
 інтерактивні навчальні завдання (існують найчастіше в тестовій формі;
 доступ до величезної кількості електронних ресурсів (зокрема, і соцJ

мереж) та ін.
При вивченні курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»

питання впровадження інтерактивних засобів навчання залишається акJ
туальним, особливо в аспекті розробки інноваційних завдань для іноземJ
них студентів, оскільки головною метою таких завдань є активізація регуJ
лярної мисленнєвої діяльності студента на стадії ініціації.
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У статті подано матеріал щодо використання інтенсивних технологій
навчання на практичних заняттях з курсу «Українська мова (за професійJ
ним спрямуванням)» на просунутому етапі навчання (на прикладі презенJ
тацій та рольових ділових ігор).

Акцентуючи увагу на використанні сучасних технологій навчання через
інформаційні технології організації освітнього процесу, необхідно пам'яJ
тати, що в якості провідного компонента змісту навчання при викорисJ
танні комп'ютера і його технологій виступають різні види мовленнєвої діяльJ
ності – говоріння, аудіювання, читання та письмо.

1. Презентація навчального матеріалу в модульних слайдах.
У модулях подається самостійний блок навчальної інформації, що вклюJ

чає в себе цілі та навчальну задачу. Навчальний матеріал компактно сфорJ
мований у певну систему. Наприклад, модулі за граматичними темами
з тренувальними тестами; тексти наукового та публіцистичного стилів
з дисциплін подані в форматі презентації PowerPoint.

Характерною особливістю активних технологій навчання є те, що вони
спонукають студентів до спільної діяльності. Структура презентаційного
модуля може бути різною, вона залежить від специфіки аспекту, на якому
акцентує викладач. Найбільш поширені такі напрямки презентації:

1. Інформаційний блок, що містить лексичний і граматичний матеріаJ
ли, правила, коментар викладача, вказівки з виконання, моделі вправ.

2. Виконавчий блок: типові завдання з аспекту «Лексика. Граматика»;
ситуаційні завдання з говоріння й аудіювання; тексти різних стилів мовJ
лення; мікротексти з комунікативними завданнями; відеоJ, аудіоматеріаJ
ли з лексикоJграматичними та комунікативними завданнями;

3. Контролюючий блок поданий самостійними роботами за темами;
тестами й завданнями різних рівнів, які відповідають рівню компетенції
студентів.

Для мови спеціальності використовується блок навчальної інформації
професійно орієнтованої лексики.

В умовах розвитку нових технологій навчання комунікативна компетенJ
ція дозволяє здійснювати міжкультурне професійне спілкування, виступаJ
ти засобом отримання необхідної інформації, здійснювати комунікації для
вирішення ситуаційних завдань у професійній сфері. Одним з ефективних
шляхів формування комунікативної компетенції за допомогою активізації
навчання є технологія рольових і ділових ігор, що дозволяє безпосередньо
включити процес навчання іноземної мови в модель майбутньої професійJ
ної діяльності студентів. «Гра – це форма діяльності в умовних ситуаціях,
спрямована на відтворення та засвоєння суспільного досвіду» [4, 111].
У своїй практичній діяльності викладачі часто використовують рольову гру,
включаючи студентів у змодельовану мовну ситуацію, яка вимагає від них
прийняття рішення. Наприклад, при вивченні теми «Мовленнєвий етикет
лікаря» рольова гра «Діалог лікаря з пацієнтом». Для реалізації ігрового
методу попередньо опрацьовуються моделі запитань та відповідей, ствоJ
рюється сценарій рольової гри, розподіляються мовні ролі серед учасJ
ників.



– 228 –

Гра «Телефонна розмова» за заздалегідь змодельованою ситуацією
(дзвінок до приймального відділення лікарні, дзвінок пацієнта до лікаря).

Приблизний план рольової гри:
1) привітання;
2) пояснення мети Вашого дзвінка;
3) запит інформації (основні питання щодо оголошення);
4) запит роз'яснення (додаткові питання);
5) висловлення вдячності. Прощання.
Підвищення оптимізації процесу навчання української мови для іноJ

земних студентів можливе при активному використанні інтенсивних техJ
нологій навчання. «Найважливішим методологічним чинником інтенсивJ
ності навчання справедливо вважається щільність спілкування на занятJ
тях, насиченість видами й формами роботи ...» [4, 9]. До таких можна
віднести ряд вправ, які тренують мовну активність іноземних студентів:
вправи типу «кошик керівника». Специфіка вправ даного типу: робота з доJ
кументами, з бланками документів. Такий вид роботи можна використовуJ
вати при вивченні теми «ДовідковоJінформаційні документи», зокрема, офіJ
ційноJділовий лист. Наприклад, до «кошика» кладуть варіанти деяких заяв
студентів деканові факультету з помилками, які необхідно знайти, випраJ
вити відповідно до норм офіційноJділової письмової мови.

Для формування мовленнєвих умінь в іноземних студентів використоJ
вуються вправи типу «кейс study». Студенти, працюючи в групі або індивіJ
дуально, повинні самостійно знайти вирішення своєї мовної поведінки в
конкретній ситуації. Для цього вони повинні її проаналізувати, розібратися
в суті проблеми, запропонувати всі можливі варіанти рішення, але вибраJ
ти з них правильний. Кейси базуються на реальному фактичному матеJ
ріалі або ж наближені до реальної ситуації. Наприклад, презентувати інфорJ
мацію про приватні поліклініки свого міста. Студенти, перебуваючи в рамJ
ках умовноJкомунікативної рольової діяльності, аналізують рекламний
матеріал і презентують інформацію (Я хочу порекомендувати вам лікуJ
вальний заклад / Мені хочеться запропонувати вам лікування в санаторії).
При організації таких занять можна використовувати презентаційні моJ
дулі, на яких розміщуються лексика, граматика й мовні конструкції, що
необхідні студентам для роботи над завданнями кейсів.

Використання подібних ігрових технологій дозволяє вивчити особлиJ
вості українського фахового мовного етикету, правила укладання ділового
листа. Це має практичне застосування у вигляді моделювання варіантів
мовної комунікації та виконання різноманітних завдань, пов'язаних з осJ
новною темою заняття.

Таким чином, при використанні інтенсивних технологій навчання найJ
більша увага повинна приділятися внутрішній мотивації студенів. НайважJ
ливішими ознаками сучасних інтенсивних методик та технологій навчання
є результативність (високий рівень досягнення цілей кожним учасником
освітнього процесу), економічність (за одиницю часу засвоюється більший
обсяг навчального матеріалу при найменшій витраті зусиль на оволодіння
ним), ергономічність (навчання відбувається в обстановці співробітництJ
ва), висока мотивація студентів у вивченні предмета.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ
ПРИ ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРЯ

Фоміна Л.В., Скорбач Т.В., Кулікова І.І.

Підготовка професійних фахівців на сучасному етапі визначається карJ
динальними змінами, що відбуваються в українському освітньому просторі,
появою нових суспільних орієнтацій та цінностей, пов'язаних із саморозJ
витком, само проектуванням і самореалізацією особистості.

Сьогодні вищий навчальний заклад – це самодостатня, культуроємна,
науковоJосвітня організація, що покликана створювати умови для становJ
лення та розвитку особистості – професіонала як суб'єкта праці, пізнанJ
ня, спілкування.

Поняття «інтерпретація» (процес розпізнавання змісту) є ключовим для
лінгвістів, філософів, але менш знайоме для лікарів. Клінічна медицина
розподіляє свої методи пізнання з історією та іншими гуманітарними дисJ
циплінами, але на відміну від інших, вона, певно, не усвідомлює інтерпреJ
туючий характер і більш зорієнтована на дотриманні стандарту науковості.
Спрямованість наративного пізнання на індивідуальне можна зафіксувати
у функціях наративу, які ми виокремлюємо, спираючись на праці Т. ГринJ
хальта, Б. Хурвіца, Т. Уілкса, С. Уотсона.

У США в 60Jті роки минулого століття з метою гуманітаризації медициJ
ни виникла міждисциплінарна інтелектуальна течія literature and medicine,
ідеологи якої стверджували, що суспільству необхідний всебічно освічеJ
ний лікар, який сприймає кожного пацієнта як особистість зі своїми думJ
ками та почуттями. На наш погляд, майбутнім лікарям життєво необхідно
оволодіти наративною компетенцією, навичками роботи з наративами як
специфічними методами, які дозволяють досягти співпереживання. ЗнанJ
ня, яке передається в такий спосіб, пов'язане не лише з функцією мовленJ
ня (нарації), але і з функціями слухання (наратації) і дії (акції): воно визнаJ
чає також і те, що саме потрібно сказати, щоб тебе почули й те, що саме
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потрібно чути, щоб потім мати можливість говорити. Отже, мовні акти
в цьому різновиді знань реалізуються не лише тими, хто говорить, а й тими,
хто слухає та діє. Розповідь набуває функції певної моделі суспільства,
у якій закладаються прагматичні правила, що констатують соціальну
дійсність і її зв'язки.

Спрямованість наративного пізнання на індивідуальне можна зафіксуJ
вати у функціях наративу пацієнта, які мають місце в діалогічному спілкуJ
ванні, допомагаючи пацієнтам: а) висловлювати свої проблеми, пережиJ
вання, свій внутрішній стан; б) дозволяє лікарю звернутися до екзистенJ
ціальних переживань типу страху, відчаю, надії та морального болю, які
супроводжують і складають сутність хвороби людини; в) забезпечують лікаJ
рю точку відліку, яка допомагає наблизитися до проблеми пацієнта цілісно
й розкрити діагностичні варіанти; г) заохочує виявити співпереживання
й сприяє взаєморозумінню між лікарем і пацієнтом, ураховуючи значення
та зміст конструювання.

Лікар, який спілкується з хворим, повинен сам дотримуватися етикетJ
них форм поведінки, виконувати закони професійної етики, жити за закоJ
нами моралі.

Думки й поведінка пацієнта тісно пов'язана з їх мовою, проте зв'язок
цей є зворотнім. Думки, що ми їх обираємо, подібні фарбам, якими ми
пишемо на полотні свого життя. Щодо сучасних наукових поглядів, думки
й почуття є матеріальними, енергетичними. Слова, які ми вимовляємо,
мають велику силу, вони є основою усього, що ми регулярно відтворюємо
у своєму житті. Тобто ми самі створюємо постійно наше життя і, на превеJ
ликий жаль, використовуємо при цьому більшою мірою негативні образи,
думки, словоформи.

Ми розділяємо проблему спілкування лікаря та пацієнта в єдності етичJ
них і психологічних підходів, оскільки вони дають змогу адекватно зрозуJ
міти реальність, обрати такі способи та засоби спілкування, що якнайJ
більше сприятимуть успіхів у лікуванні хворого.

Отже, наратив є важливою формою самопізнання, самовираження паJ
цієнта. У наративу пацієнт обґрунтовує свої права й межі втручання у своє
здоров'я.

КОМПЕТЕНТНІСНО%ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
ДО ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПЕДІАТРІЇ

Фролова Т.В., Терещенкова І.І., Охапкіна О.В., Сіняєва І.Р.,
Стенкова Н.Ф., Атаманова О.В., Барчан Г.С.

Вступ. Сучасний рівень освіти та медицини в добу глобалізації потреJ
бує підготовки конкурентоспроможних фахівців, зокрема лікарів. РефорJ
ма медичної галузі та вихід вітчизняної медицини на сучасний рівень поJ
требує впровадження нетрадиційних технологій навчання, переорієнтаJ
цію навчання з накопичення знань (предметне навчання) на підвищення
рівня фахової компетентності, як основи розвитку здібностей, ефективJ
них дій в умовах конкретних ситуацій (проблемне навчання), перегляду
змісту й форм навчального процесу [1].
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Виховання досвідчених фахівців можливо з урахуванням багатьох асJ
пектів, а саме переорієнтувати цілі медичної освіти на формування висоJ
кого рівня правової культури; готовність до співпраці, розвиток здатності
до творчої діяльності; розвиток у студентів самостійності й самоорганіJ
зації; вміння відстоювати свої права та вести діалог, шукати і знаходити
змістовні компроміси.

Наступним важливим аспектом навчання та виховання майбутніх
лікарів являється компетентнісноJзорієнтований підхід [2, 3]. Під цим поJ
няттям розуміється спрямованість освітнього процесу на формування та
розвиток базових і предметних компетентностей особистості та пов'язано
з орієнтованим і дійовим підходами до навчання, оскільки стосується осоJ
бистості студента й може бути реалізованим і перевіреним тільки в проJ
цесі виконання конкретним студентом певного комплексу дій. Саме наJ
буття життєво важливих компетентностей може дати людині можливість
орієнтуватись у сучасному суспільстві, сприяє формуванню в особистості
здатності швидко реагувати на запити часу.

Формування компетентностей студентівJмедиків зумовлене не тільки
реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних меJ
тодів і технологій навчання [4]. Перелік цих методів є досить широким, їх
можливості різнопланові, тому доцільно окреслити провідні стратегічні
напрями, визначивши, що єдиного рецепту на всі випадки життя, звісно,
не існує.

Досвід викладання пропедевтики педіатрії у ХНМУ переконливо довоJ
дить, що формування предметних компетентностей із вказаної дисципліJ
ни відбувається лише при створенні та дотриманні певних педагогічних
умов і потребує перегляду форм їх організації та проведення.

Мета: впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів
при вивченні дисципліни «Пропедевтика педіатрії» студентами 3Jго курсу зі
спеціальностей «Загальна практика – сімейна медицина» та «Педіатрія».

Протягом двох років підчас аудиторних занять викладачами кафедри
запроваджується метод кейсів – метод активного проблемноJситуативноJ
го аналізу. Кейс це конкретна ситуація, опис дійсних подій, що мали місце
в процесі професійної діяльності. Під методом кейсів (CaseJmethod) роJ
зуміється вивчення предмету студентами шляхом розгляду ситуацій або
завдань в певних комбінаціях [1, 5, 6]. Таке навчання розвиває у майбутніх
лікарів розуміння структури професійної медичної діяльності, дозволяє
накопичити ціннісноJсмисловий досвід рішення проблем, з якими вони
будуть стикатися у сфері професійної діяльності. Метод кейсів сприяє
розвитку уміння аналізувати різні ситуації, оцінювати альтернативи, вибиJ
рати оптимальний варіант і складати план його вирішення. І якщо впроJ
довж навчального циклу цей підхід застосовується багаторазово, то у майJ
бутніх лікарів виробляється досвід рішення професійних завдань. При цьому
важливою особливістю методу являється те, що він сприяє розвитку у стуJ
дентів здібності до обґрунтованого і аргументованого вибору різних ваJ
ріантів рішення тієї або іншої проблеми, що, у свою чергу, створює пеJ
редумови для формування професійних цінностей та переконання.

Для забезпечення умов виконання цієї методики викладач формує кейс,
визначає матеріали, необхідні для підготовки студента, розробляє сценарій
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заняття. Потім організує попереднє обговорення кейсу, ставить запитання,
що поглиблюють розуміння відповідної ситуації. Координує обговорення,
забезпечує студентів додатковими даними, оцінює роботу студентів відпоJ
відно до прийнятих рішень і запитань, що виникли в ході дискусії.

Дії студентів полягають в ознайомленні зі змістом кейсу та рекомендаJ
ціями щодо його виконання, здійсненні самостійної підготовки, розробці
варіантів рішень, аналізу досвіду при вирішенні заданої проблеми. СтуJ
денти беруть участь в розробці і ухваленні рішень, накопичують і узагальJ
нюють свій досвід. Наприкінці – складають звіт про виконання завдання
кейсу із вказівкою свого індивідуального вкладу у вирішенні конкретних
завдань кейсу.

Найважливішим етапом навчання за методом кейсів є адекватне оціJ
нювання викладачем учасників дискусії. Зазвичай воно проводилося відпоJ
відно до дидактичних принципів. При цьому особлива увага зверталася на
об'єктивність, систематичність, оптимальність, обґрунтованість оцінок та
їх аргументацію.

Висновки.
1. Впровадження компетентнісноJзорієнтованого підходу у викладанні

клінічних дисциплін сприятиме підвищенню якості освіти майбутніх лікарів.
2. Навчання за допомогою кейсів допомагає студентам придбати шиJ

рокий набір різноманітних навичок. Кейси мають багато рішень і безліч
альтернативних шляхів, що приводять до них.

3. Розбираючи кейс, студенти фактично отримують готове рішення,
яке можна застосувати в майбутньому за аналогічних обставин, формуJ
ють навички вирішення більш серйозних проблем.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ

Чернякова Г.М., Косілова О.Ю.

Перші дослідження із застосуванням комп'ютерів належать до початку
60Jх років минулого століття. У той час з'явилися перші програмні наJ
вчальні засоби у вигляді автоматизованих навчальних курсів. Динаміка
розвитку програмного забезпечення, поява персональних комп'ютерів
третього покоління, розвиток телекомунікаційних технологій активують
процеси впровадження і використання нових інформаційних технологій
в освіті.

На даний час вивчення більшості дисциплін у вищих навчальних заклаJ
дах України проводиться за допомогою комп'ютерної техніки. У сучасному
світі робота з комп'ютером посідає чільне місце не тільки в повсякденноJ
му житті, але й у сфері професійної діяльності спеціалістів різних профілів.
Інформаційна культура є важливим фактором розвитку особистості, часJ
тиною загальної культури людини. Саме тому організація навчального
процесу з використанням комп'ютерних технологій є вельми важливим і
першорядним фактором зародження справжнього професіонала.

З огляду на це на перше місце виходить питання: як організувати наJ
вчальний процес так, щоб сформувати у студентів активне ставлення до
навчальноJпізнавальної та навчальноJпрофесійної діяльності. Які методи
та прийоми навчання можуть виявитися найефективнішими?

Застосування сучасних інформаційних технологій дозволяє реалізуJ
вати диференційований підхід до студентів з різним рівнем готовності до
навчання. Поєднання коментарів викладача з відеоінформацією або аніJ
мацією значно активізує увагу студентів до змісту матеріалу, що виклаJ
дається, і підвищує інтерес до нової теми. Навчання стає цікавим і емоційJ
ним, приносячи естетичне задоволення студентам і підвищуючи якість
засвоєння інформації. Викладач ефективніше використовує навчальний
час лекції, зосередивши увагу на обговоренні найбільш складних фрагJ
ментів навчального матеріалу.

Впровадження комп'ютерних технологій в процес навчання студентів
має низку переваг. Інформаційні навчальні системи містять у собі роль
тренажера, дозволяючи багаторазово повторювати матеріал, що вивчається
в разі його недостатнього засвоєння при первинному ознайомленні. ОсобJ
ливо ефективно такі програми як тренажери використовуються під час
навчання іноземних студентів, що погано володіють російською чи українJ
ською мовами. Крім того, технологія оновлення наукової та навчальної
інформації в електронних засобах навчання, в порівнянні з друкованими
виданнями, виграє у часі та у фінансовому плані.

З іншого боку, використання комп'ютера без урахування особливостей
дидактичних процесів, недотримання режиму роботи учнів за персональJ
ним комп'ютером чинять негативний вплив на здоров'я студентів і на наJ
вчальний процес в цілому, оскільки робота з комп'ютером пов'язана зі значJ
ними розумовими, зоровими і нервовоJемоційними навантаженнями.

Комп'ютер не може повністю замінити викладача в навчанні. Сучасний
педагог має відповідати не тільки обов'язковим вимогам професіоналізму
й компетентності, а й мати здатність формувати комфортний психологічJ
ний клімат на занятті, відчувати настрій студента, вміти вчасно підтримаJ
ти його, використовувати творчі методи у своїй роботі. Лише участь в проJ
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цесі навчання одночасно педагога і комп'ютера значно покращує якість
освіти. Навчання, організоване у такий спосіб, активізує процес виклаJ
дання, підвищує інтерес студентів до досліджуваної дисципліни, дозволяє
досягти більшої глибини розуміння навчального матеріалу. Співпраця викJ
ладача і комп'ютера робить навчальну дисципліну більш доступною для
розуміння різними категоріями студентів, покращує якість її засвоєння.
Також вона висуває більш високі вимоги до кваліфікації та рівня підготовки
викладача, який повинен вже не тільки володіти традиційними методикаJ
ми викладання, а й вміти модернізувати їх відповідно до специфіки різних
груп студентів, використовуючи сучасні досягнення науки і техніки.

Отже, використання інноваційних технологій передбачає впровадженJ
ня нових форм роботи, сприяє подоланню стереотипів у навчанні, виробJ
ленню нових підходів до розвитку творчих здібностей студентів, а також
передбачає нову роль викладача як консультанта, а студента як активного
дослідника, який творчо працює над навчальним завданням і широко виJ
користовує інформаційні технології для отримання знань.
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ДІЛОВА ГРА ЯК МЕТОД ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
НА КАФЕДРІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ

Чумаченко Т.О., Романенко Т.А.

Удосконалення професійної підготовки студентів у сучасному виші безJ
посередньо залежить від удосконалення технологій навчання. Технологія
навчання – це поняття, яке відображає шляхи і методи засвоєння конкретJ
ного навчального матеріалу в межах конкретного предмету. Існує три осJ
новних моделі навчання: пасивна (монолог), активна (діалог) та інтеракJ
тивна (полілог) [1]. Кожна модель має свої позитивні і негативні характеJ
ристики. Вибір методів навчання зумовлений цілями навчання, змістом
учбового матеріалу та специфікою предмету, темпом і терміном процесу
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навчання, стилем навчання та рівнем педагогічної майстерності викладача,
дидактичним і матеріальноJтехнічним забезпеченням навчального процесу,
рівнем підготовки студентів.

Основні методичні інновації в системі професійної підготовки студентівJ
медиків пов'язані на сьогодні із застосуванням інтерактивних методів наJ
вчання, впровадження яких в навчальноJпедагогічний процес є одним
з найважливіших напрямів удосконалення підготовки студентів у сучасноJ
му виші [2]. Інтерактивні технології навчання – це технології, які здійснюJ
ються шляхом активної взаємодії викладача зі студентами та студентів
між собою у процесі навчання. Вони дають можливість на основі внеску
в загальну справу кожного з учасників процесу навчання отримати нові
знання й організувати спільну діяльність. Завдяки цьому можуть розширяJ
тися пізнавальні можливості (отримання, аналіз, використання інформації
з різних джерел), викладач легко може проконтролювати рівень засвоєння
знань студентів. Виникає партнерство між педагогом і студентами, а таJ
кож всередині студентського колективу. Цим, як правило, забезпечується
високий рівень засвоєння знань.

Доволі ефективним інтерактивним методом навчання при освоєнні
епідеміології є ділова і рольова навчальна гра. Вона є формою діяльності
студентів в певних умовних ситуаціях [3].

Метою даної роботи є узагальнення досвіду використання одного з інтеJ
рактивних методів навчання (ділова рольова гра) при вивченні епідеміології.

Ділова гра спрямована на відтворення і засвоєння суспільного досвіду,
фіксованого в соціально закріплених способах спілкування. Вона дає змогу
відтворити для студентів атмосферу інтелектуальної діяльності, що доJ
сить близька до професійної практичної роботи лікаря, створити динамічJ
но мінливу картину залежно від правильних і помилкових дій і рішень, вироJ
бити вміння вибирати оптимальну тактику найбільш простими і доступниJ
ми способами, формувати оптимальний психологічний клімат спілкуванJ
ня. В процесі ділової гри у студентів відпрацьовується вміння ефективно
взаємодіяти з хворими, з різними підрозділами та структурами системи
охорони здоров'я в процесі професійної діяльності.

Приклад ділової гри при вивченні епідеміології студентами 5Jго курсу.
Тема: «Організація та проведення профілактичних щеплень. Оцінка

ефективності імунопрофілактики. Термінова імунопрофілактика правця
і сказу. Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з аерозольним мехаJ
нізмом передачі».

Мета навчання: вміти організувати і провести планові та термінові профіJ
лактичні щеплення, оцінити їх ефективність. Вміти організувати протиепіJ
демічні заходи в епідемічному осередку інфекцій дихальних шляхів.

Ситуаційна задача для перевірки досягнення цілей навчання:
У школіJінтернаті, де навчається і живе 500 дітей, виник випадок дифJ

терії у дитини 11 років. В цей час стався нещасний випадок з петардами,
в якому троє дітей 7, 9, і 10 років отримали вогнепальні поранення. При
епідеміологічному розслідуванні випадку і наданні медичної допомоги поJ
страждалим проведена перевірка якості імунопрофілактики дифтерії та
правця в школіJінтернаті. Виявлено, що показник охоплення щепленнями
дітей становить 95%. Вибіркове серологічне обстеження, проведене в клаJ
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сах, де навчаються ці діти, показало, що питома вага незахищених від
правця становить 40%, а від дифтерії 10%.

Завдання:
1. Проведіть первинні протиепідемічні заходи в осередку.
2. Здійсніть екстрену профілактику правця постраждалим дітям.
3. Оцініть якість організації та ефективність імунопрофілактики.
4. Дайте рекомендації щодо поліпшення імунного прошарку до дифJ

терії та правцю в колективі.
Ролі учасників гри:
– Хвора на дифтерію дитина.
– Лікар школиJінтернату, який виявив хворого і проводить первинні

протиепідемічні заходи в колективі.
– Лікар інфекційного відділення, який розміщує хворого у відповідну

палату, обстежує, лікує, виписує хворого зі стаціонару.
– Діти 7, 9, 10 років з пораненнями від вибуху петарди, які мають різний

щепний статус.
– ЛікарJхірург, який проводить первинну обробку рани і призначає преJ

парати для термінової профілактики правця.
– ЛікарJепідеміолог, який оцінює якість планової вакцинопрофілактики

дифтерії та правця в колективі.
– ЛікарJлаборант, який проводить згідно призначень лікарів лабораJ

торні дослідження для виявлення збудника дифтерії, визначення рівня імуJ
нітету до дифтерії та правцю, а також інтерпретує результати.

– Завідувач поліклініки, де розташована школаJінтернат, який розробJ
ляє план заходів щодо поліпшення імунопрофілактики та контролює їх
виконання.

Етапи гри: 1. Підготовчий: ознайомлення з ситуацією; визначення поJ
садових осіб (лікарів за фахом), які приймають участь у вирішенні задачі;
розподіл функцій (ролей) між лікарями в конкретній наданій ситуації.
2. Ігровий – проведення ділової гри. 3. Заключний – розбір і аналіз ділової
гри, в процесі якого викладач вказує на помилки і робить висновок.

Успішне досягнення цілей навчання при використанні методу ділової
гри можливо, якщо ситуації, що закладаються в основу гри, будуть актуJ
альними, реальними, типовими, повними, здатними до росту, розвитку,
динамічної зміни. До ділової гри потрібно готуватися напередодні провеJ
дення заняття. Підготовчий етап включає ознайомлення студентів з ситуаJ
цією, розподіл ролей учасників гри, написання студентами «сценарію» гри,
тобто розподіл функцій між учасниками в можливих різних конкретних сиJ
туаціях.

Таким чином, результатом застосування ділової гри є не тільки підвиJ
щення інтересу студентів до вивчення предмету і застосування набутих
знань в своїй майбутній діяльності, а й виховання молоді, формування
і розвиток у них комунікативних навичок та умінь, емоційних контактів між
собою, формування і розвиток відповідального ставлення до власних
вчинків. То ж, підвищити ефективність вивчення епідеміології, як і будьJ
якого іншого предмету, можливо при застосуванні такої форми інтеракJ
тивного навчання як ділова і рольова навчальна гра.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РКИ

Шафоростова С.Г., Ткаченко О.В.

Вопросы оптимизации и интенсификации обучения русскому языку как
иностранному остаются важнейшими с момента возникновения РКИ по
настоящее время. Одним из путей повышения наглядности обучения, акJ
тивизации процесса овладения знаниями и формирования речевых навыJ
ков и умений, обеспечения индивидуализации обучения является внедреJ
ние на уроках новейших средств обучения. Наш век стремительного разJ
вития информационных технологий и постоянно расширяющихся междуJ
народных контактов диктует использование глобальной сети Интернет во
всех сферах человеческой жизни и, в первую очередь, в образовательной
сфере. Вопрос внедрения новых средств обучения русскому языку иностJ
ранных студентов – предмет исследования многих ученых, в частности,
А.А. Акишиной, С.Н. Михайлова, О.Е. Каган, О.И. РуденкоJМоргун,
Э.Г. Азимова и др. [2].

Среди новейших образовательных технологий следует выделить бибJ
лиотечноJинформационные, гиперJ и мультимедийные средства обучеJ
ния [2].

Остановимся на работе с мультимедийными средствами обучения на
занятиях, способствующих достижению целей обучения при меньшей затJ
рате усилий со стороны преподавателя и учащихся [1:162].

Основная цель работы с фильмом – комплексное развитие речевых
навыков и умений на материале зрительноJслуховых образов, составляJ
ющих содержание фильма. Методика работы с фильмом включает следуJ
ющие этапы.

Подготовительный. Учащимся сообщается цель демонстрации, ввоJ
дятся опорные слова и модели. Проводится лингвострановедческая раJ
бота, направленная на подготовку к восприятию содержания фильма.

Первичный просмотр – следующий этап работы с фильмом. Основная
установка данного этапа – понимание общего содержания. Беседа после
просмотра фильма помогает определить степень понимания увиденного,
а выполнение специально составленных упражнений позволяет закреJ
пить материал.

Второй просмотр дает возможность полностью усвоить содержание
картины. Домашним заданием может быть чтение текста к фильму, выJ
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полнение упражнений, направленных на закрепление его содержания
и формирование речевых навыков и умений.

На следующем занятии фильм показывается в третий раз, но без звуJ
кового сопровождения. Учащиеся по очереди озвучивают фильм. Эта форJ
ма работы является эффективным средством развития неподготовленJ
ной речи.

Беседа по фильму завершает работу. Учащимся предлагаются задаJ
ния творческого характера, побуждающие к выражению личностного отноJ
шения к содержанию фильма. Например: «Сформулируйте тему фильма».
«Дайте оценку его содержания», «Расскажите сюжет фильма», «Оцените
игру актеров» и т. д. [1:168].

Следует отметить, что описанная методика работы предназначена для
занятий с небольшим по объему фильмом (15–20 минут демонстрации).
Работу с полнометражным фильмом целесообразно проводить во внеауJ
диторное время. После беседы в качестве проверочного задания предлаJ
гается изложение или сочинение по теме фильма.

Использование мультимедийных средств обучения дает возможность
учащимся самим сделать вывод, увидеть какуюJлибо закономерность,
определить значение слова по картинке, что позволяет «активизировать
процесс овладения знаниями и формирования речевых навыков и умеJ
ний, обеспечить индивидуализацию обучения» [1:161].

Литература
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ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДЛЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ
КВАЛІФІКОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Шевченко О.С., Шевченко Р.С., Пашков Ю.М.

Ефективність викладання дисципліни в сучасних умовах залежить не
лише від опанування базисними основами методології викладання предJ
мету викладачем. Вона є результатом поєднання класичної організації
системи навчання та інноваційних технологій, що динамічно розвиваютьJ
ся в умовах сучасності. Основне завдання вищої освіти на сучасному етапі
полягає у формуванні творчої особистості фахівця, здатного до саморозJ
витку, самоосвіти, інноваційної діяльності. Вирішення цього завдання наJ
вряд чи можливо лише шляхом передачі знань у готовому вигляді від викJ
ладача до студента. Необхідно перевести студента з ролі пасивного споJ
живача знань в активного їх творця, що вміє сформулювати проблему, проJ
аналізувати шляхи її вирішення, знайти оптимальний результат і довести
його правильність [1].

Нові умови породжують і нові вимоги до процесу навчання і, звичайно,
до педагога. Сутність питання полягає не в підвищенні рівня знань спеціаJ
ліста, а в розвитку здатностей знаходити потрібну інформацію, аналізуваJ
ти її та впроваджувати у практичну діяльність, оперативно реагувати на
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інноваційний досвід, а також проектувати, створювати, експериментальJ
но апробувати інновації, уміти їх цілеспрямовано розповсюджувати [2].

Викладачеві важливо знати новітні методи викладання, спеціальні наJ
вчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод
викладання відповідно до рівня знань, потреб, інтересів студентів. Адже
методи навчання не є якимись простими «алгоритмізованими одиницями»,
їх раціональне та вмотивоване використання вимагає креативного підходу
з боку викладача, бо «педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому
і підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога».

З традиційних форм навчання, як правило, пріоритет віддається лекJ
ціям, проте ефект їх використання виявляється незначним. Тому, окрім
використання традиційних, звернемося до нетрадиційних форм побудови
освітнього процесу, де той, хто навчається, виступає його безпосереднім
ініціатором і учасником. Це, передусім, тренінги, що дозволяють найбJ
лижче підійти до вирішення питань, пов'язаних з навчанням дорослих.
Тренінг (англ. To train – навчати, виховувати) – це груповий освітній захід,
спрямований на вдосконалення умінь учасників і змінення їх ставлення до
чогоJнебудь. Він побудований на методах інтерактивного навчання і наJ
вчання через досвід. Тренінг як вид інтерактивного навчання включає усю
різноманітність аспектів навчання дорослих і залучає кожного з них до
процесу отримання і активного засвоєння навчальної інформації. Для слуJ
хачів мають величезне значення такі аспекти: бути в центрі навчальної
діяльності, застосовувати власні правила і життєві установки і розвивати
нові; покладатися на професійний досвід і орієнтуватися на головні моJ
менти навчальної діяльності для того, щоб проаналізувати наявні проJ
фесійні проблеми, власні сили, переваги і недоліки. Іншими словами, проJ
являти зовнішню і внутрішню активність. Методи, які сприяють прояву такої
активності, в педагогічних дослідженнях називають «активними» [1, 3].
Сучасний етап розвитку підвищення кваліфікації характеризується інтегJ
рацією в навчальний процес багатьох «активних» методів навчання [4],
таких, як евристична бесіда, проблемне навчання, аналіз конкретних сиJ
туацій, ділова і рольова гра.

У евристичній бесіді викладач, покладаючись на наявні у слухача теоJ
ретичні і практичні знання і, використовуючи питання і логічні міркування,
підводить тих, хто навчається, до певних висновків, що становлять суть
даних фактів, явищ, процесів, правил і тому подібне. Іншими словами вона
зумовлює виведення якогоJнебудь правила або методу самостійно під
наглядом викладача. Суть проблемного навчання полягає в зіткненні стуJ
дентів з навчальними, життєвими і виробничими ситуаціями і відведенням
їм ролі «дослідника». Такого роду ситуації є в достатній кількості в профеJ
сійному, соціальному і побутовому досвіді слухачів. У основі аналізу конкJ
ретних ситуацій лежить колективне вирішення проблемного завдання тими,
хто навчається. Воно може вимагати знаходження конкретного вирішення
або визначення сукупності дій, які приведуть до виходу з критичної ситуаJ
ції. Зміст, як правило, включає реальний матеріал, що несе проблемний
характер. Ділова гра – виставлення оцінок результатів діяльності в штучно
створених (або взятих з реальної практики) ситуаціях за заданими учасниJ
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ками гри правилами. Рольова гра – вид діяльності, при якому ті, хто наJ
вчається, для вирішення проблем виконують дії, дублюючі і/або моделюJ
ючі їх практичну діяльність, а соціальні ролі зумовлюють соціальні контакJ
ти, які в свою чергу теж є штучно створеними.

Курс фтизіатрії в медичному вузі виконує цілий ряд завдань: фундаменJ
тальна підготовка студентів з фтизіатрії, формування у них базових знань
з діагностики, диференційної діагностики та лікування туберкульозу; поJ
дальший розвиток у студентів логіки, клінічного мислення та навичок роJ
боти з медичною документацією; формування цілісного уявлення про
найбільш часті симптоми в клініці пульмонології та принципи диференційноJ
діагностичних підходів до них (цикл фтизіатрії на 6 курсі). У сучасній сисJ
темі освіти студентів медичних університетів до питань самостійної підгоJ
товки спрямована значно більша увага, ніж раніше, оскільки розподіл теJ
матичних блоків програм декілька разів трансформувався. При цьому особJ
ливо важливою вимогою є постійний контроль засвоєння інформації та її
практичного застосування. У групах студентівJіноземців з англомовною
формою навчання використовуються: проблемноJорієнтоване навчання;
навчання, засноване на випадку (клінічний розбір); командноJорієнтоване
навчання (з розподілом групи на команди та постановкою мети кожній з
команд); інформаційноJкомунікаційні та комп'ютерні технології – відеофJ
ільми, відеолекції. Задля поставленої мети на кафедрі фтизіатрії та пульJ
монології були розроблені тестові завдання, презентації лекцій та клінічних
випадків, відеофільми та методичні розробки англійською мовою.

Отже, на нашу думку, в сучасному ВНЗ не має бути місця для таких
процесів, як зазубрювання матеріалів, що не мають практичної цінності
для майбутньої життєдіяльності майбутніх спеціалістів. Адже якісні знання і
вміння їх практично застосовувати в реальних обставинах залишаться
надалі однією з провідних вимог роботодавців. Саме тому вказані методи
навчання поєднуються між собою і доповнюють один одного, оскільки сприяJ
ють досягненню однієї і тієї ж мети – вирішенню проблеми або пошуку
виходу з неї, відповідають завданням навчання, найбільш цілісно розкриJ
вають зміст навчання і розвивають когнітивні здібності слухачів і підвищуJ
ють їх професійний рівень.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ № 1

Щербина М.О., Кузьміна О.О.

Вступ. Передові інноваційні технології являються одними з основних
істотних компонентів освітньої діяльності вищого медичного закладу та
повинні забезпечити поступовий розвиток, удосконалення системи освіти,
перехід її на якісно новий рівень розвитку підготовки майбутніх лікарів [1].

Сучасний темп розвитку медицини веде до того, що для надання допоJ
моги хворому на високому рівні, лікар повинен відповідати певним вимоJ
гам, мати достатній рівень знань та практичних навичок [2].

Новітні технології навчання – це використання сучасного інформаційJ
ного середовища, програмного забезпечення і комп'ютерних технологій,
що впливають на процеси освіти, методики навчання, виховання, виклаJ
дання і організації учбовоJвиховного процесу [3].

Основна частина. Метою інноваційної діяльності кафедри акушерства
і гінекології № 1 Харківського національного медичного університету (ХНМУ)
є якісне навчання та виховання студента, формування його творчого мисJ
лення, самостійного орієнтування в отримуваній інформації, що визначає
основний вклад у виборі майбутньої спеціальності.

Сучасний темп розвитку медицини веде до того, що для надання допоJ
моги хворому на високому рівні, лікар повинен відповідати певним вимоJ
гам, мати достатній рівень знань та практичних навичок.

Навчання майбутніх лікарів на кафедрі організовується з використанJ
ням традиційних і сучасних учбовоJінформаційних ресурсів (комп'ютерJ
них презентацій лекцій і практичних занять, показу учбових фільмів), інтеJ
рактивних ресурсів в мережі Інтернет.

Співробітниками кафедри розроблена система підготовки студентів,
в тому числі і англомовних, за вимогами нової методології організації наJ
вчального процесу в рамках кредитноJмодульної системи. Вона включає
вивчення питань з акушерства та гінекології, як задокументовану, логічно
завершену частину навчальної програми, практики, яка реалізується відпоJ
відними формами організації навчального процесу і закінчується підсумJ
ковим модульним контролем.

Вирішення завдань, поставлених перед кафедрою в підготовці майJ
бутніх лікарів, вимагає від викладача високої професійної майстерності,
досконалого володіння сучасною методологію проведення навчального
процесу, а також творчого підходу до викладання матеріалу, контролю за
рівнем засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентами.

Вирішальним фактором, який може позитивно вплинути на якість знань
студентів є інтерактивне навчання J навчання в процесі оволодіння пракJ
тикою. При такому підході отримання знань та практичних навичок прохоJ
дить через осмислення власних вмінь та дій. Коли ту або іншу маніпуляцію
студент доводить до рівня автоматизму, то часто навіть сам не замисJ
люється над тим, як він це виконує. Це важливо для надання акушерськоJ
гінекологічної допомоги при ургентних ситуаціях. У той же час, при провеJ
денні аналізу своїх дій, студент повинен оцінювати власні можливості та
відчувати брак тих чи інших знань та навичок.
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Під час навчання на кафедрі акушерства та гінекології № 1 студенти
мають унікальну можливість ознайомитися та проаналізувати досвід
фахівців, отримати додаткову інформацію від лікарів, навчитися аналізу та
моделюванню клінічної ситуації з прийняттям способу її вирішення. ВелиJ
ку роль у цьому відіграють викладачі кафедри, які завдяки впровадженню
інтерактивних методик в педагогічний процес, дають змогу задіяти не тільки
розум студентів, а й спонукати їх до творчого підходу при вирішенні фахоJ
вих завдань. З урахуванням цього, особливістю навчання студентів на каJ
федрі є досить високі вимоги до викладачів. Викладання акушерства та
гінекології повинно проводитися спеціалістами, які самі є фахівцями виJ
сокого класу та можуть проводити заняття на достатньо високому проJ
фесійному рівні, які спираються на останні розробки у своїй галузі та здатні
використовувати усі сучасні професійні та дидактичні прийоми .

Навчання з акушерства та гінекології має певні особливості. Найкращі
результати досягаються тоді, коли студенти мають достатню мотивацію
і навчаються за власним бажанням. У тих випадках, якщо сподівання стуJ
дентів щодо отримання знань, або засвоєння навичок через якісь причини
не здійснюється, якість навчання є гіршою. Як вказує педагогічна практиJ
ка, найкраща якість передачі знань спостерігається за умови активного
залучення студентів до процесу навчання [4]. Особливістю якісного наJ
вчання є наявність певного досвіду, яким студенти можуть ділитися та
допомагати один одному. Тому на кожному практичному занятті провоJ
диться обговорення ситуаційних завдань, по той чи інший темі, з участю
усіх студентів групи за дискусійним типом, де можна задавати питання
кожному і відстоювати власну думку.

Для повноцінного процесу навчання, необхідне комплексне викорисJ
тання конкретного досвіду, спостережень, теоретичних знань та вміння їх
практичного застосування. Концентрація тільки на одному, «улюбленому»
стилі навчання може загрожувати так званим «паралічем навчання». Тому
кожний викладач кафедри розуміє, що сам він віддає перевагу своєму власJ
ному, даному йому від природи, стилю навчання і що у виборі техніки викJ
ладання він має враховувати цілі навчання та стиль викладання матеріалу.
Крім цього, викладач повинен навчати студентів не тільки лікарським знанJ
ням, але й керуватися нормами деонтології й етики, для того щоб знайти
підхід до кожної пацієнтки.

Процес навчання на кафедрі проводиться при активному залученні стуJ
дентів до засвоєння практичних навичок з акушерськоJгінекологічної доJ
помоги на фантомах або анатомічних муляжах. Це дає змогу відпрацюJ
вання практичних навичок щодо надання допомоги у тих випадках, коли це
важко реалізувати в клінічних умовах. Студенти вивчають на фантомах
особливості біомеханізмів пологів при різноманітних варіантах передлеJ
жанні плоду (потиличних та тазових), операції накладання акушерських
щипців, плідоруйнівних операцій, корекції невірних положень та передлеJ
жань плоду, діагностика аномалій кісного тазу, тощо. У разі допущення
помилки, або неправильної дії, студенти не травмують пацієнтів, в будьJ
який момент можливо зупинити демонстрацію для пояснення або виправJ
лення помилок. У виконанні навички одночасно можуть практикуватися
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кілька учасників, що скорочує тривалість часу тренінгів. Складні етапи
можна неодноразово повторити на фантомі без проведення всієї операції.
Місце проведення тієї чи іншої маніпуляції не обмежується тільки клінікою
чи операційною, студенти можуть практикуватися в послідовному і праJ
вильному виконанні етапів маніпуляції у будьJякий час і стільки разів, скільки
необхідно для її засвоєння. При застосуванні фантомів у процесі підготовJ
ки студентів дуже важливо пам'ятати, що умови виконання маніпуляції,
інструменти для проведення процедури та рекомендовані заходи з проJ
філактики інфекцій повинні максимально відповідати реальній ситуації.

Новітні технології навчального процесу вимагають впровадження суJ
часних засобів викладання та використання форм контролю знань [5]. При
належному організаційноJметодичному забезпеченні, тестування є одним
з найбільш ефективних і гнучких методів контролю знань студентів.

Велике значення для підсумованого контролю отриманих знань стуJ
дентів має робота над типовими ситуаційними завданнями з акушерства
та гінекології на кожному практичному занятті. Тестовий контроль відрізJ
няється від інших методів контролю тим, що передбачає наявність спеціаJ
льно підготовленого набору завдань, які дають змогу надійно і повно оціJ
нити знання студентів.

Самостійна робота студентів на кафедрі проводиться за спеціальним
індивідуальним навчальним планом, складеним на основі врахування індиJ
відуальних особливостей і пізнавальних можливостей студентів.

Позааудиторна самостійна робота на кафедрі складається з підготовJ
ки студента до заняття за наданою темою, а також виконання індивідуальJ
ноJнавчальноJдослідного завдання: пошук та вивчення додаткової літераJ
тури, створення алгоритмів та структурноJлогічних схем, написання реJ
фератів, доповідей для виступу з повідомленням на практичному занятті.
До самостійної позааудиторної роботи студентів належить написання
історій пологів та історій хвороби.

Вивчення студентами циклу акушерства та гінекології подовжується на
протязі трьох років і завершується ліцензійним тестуванням «Крок 2» та
державним іспитом з дисципліни. Тестовий контроль забезпечує одночасJ
ну перевірку знань і формує мотивацію до самопідготовки, свідомого наJ
вчання та дисциплінує їх.

Велику увагу на кафедрі приділяється читанню лекцій. Викладання лекJ
ційного матеріалу здійснюється згідно з сучасними вимогами вищої шкоJ
ли: передові наукові дослідження тісно взаємодіють з класичними постуJ
латами акушерства та гінекології. При читанні лекцій широко застосовуJ
ються наочні засоби: відеоJ та кіноматеріали, мультимедійні засоби, деJ
монстрація вагітних та гінекологічних хворих, тощо.

На кафедрі продовжується робота щодо видання підручників, навчальJ
них посібників, методичних рекомендацій українською, англійською та роJ
сійською мовами.

Кінцеві цілі з дисципліни передбачають набуття знань в плані вирішенJ
ня професійних задач і вміння надавати невідкладну медичну допомогу
студентами при екстремальних станах в акушерстві і гінекології.
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Використанні новітніх технологій навчання на кафедрі акушерства та
гінекології № 1 ХНМУ дозволить удосконалити знання, кваліфікаційну підгоJ
товку студентів та наблизити її до європейської системи навчання.

Висновки. Таким чином, підготовка майбутніх лікарів повинна бути
спрямована на подальше удосконалення знань та клінічної майстерності,
під керівництвом досвідченого викладача, з використанням сучасних техJ
нологій навчання. Перспективи подальшого удосконалення підготовки стуJ
дентів з акушерства та гінекології полягають в необхідності розуміння поJ
стійного фахового зростання.
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