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УДК: 378.064.1:378-091.26]:004.75 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ УСПІШНОСТІ 

ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВНЗ 

Т.М. Бойчук, І.В. Геруш, В.М. Ходоровський, Є.П. Ткач, А.М. Барбе 
Вищий державний навчальний  заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Вступ. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 

управлінні вищими навчальними закладами є одним з основних завдань 

сучасної вищої школи, оскільки саме від своєчасності й адекватності 

управлінських рішень залежить ефективність системи освіти в цілому. 

Водночас ефективність управлінських рішень в освіті залежить від якості та 

оперативності моніторингу процесів, які відбуваються у вищому навчаль-

ному закладі. Одним з пріоритетних процесів, які потребують постійного 

діагностичного спостереження, аналізу та впливу, є, безумовно, навчальний 

процес.  Аналіз результатів поточного та підсумкового контролю знань доз-

воляє середньому та вищому керівництву ВНЗ здійснювати оперативне 

управління процесом навчання студентів, підвищувати їх мотивацію, 

визначити та впливати на проблемні питання, і, як наслідок, покращувати 

якість освіти. 

Основна частина. Впровадження кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу спричинило деякі труднощі для викладачів 

вищих навчальних закладів, які пов‘язані, перш за все, з обліком успішності 

навчальної діяльності студентів. Необхідно здійснювати оцінювання 

досягнень студента на кожному навчальному занятті, оцінювати виконання 

індивідуальних завдань,  визначати підсумкову кількість балів за модуль із 

врахуванням результатів поточної успішності та підсумкового модульного 

контролю,  обчислювати оцінку за дисципліну із врахуванням кількості балів 

з усіх модулів, конвертувати оцінки традиційної 4-бальної шкали у 

рейтингову шкалу ECTS,  здійснювати ранжування студентів тощо. Отже, 

деталізація показників якості навчальної діяльності студента, яка має дати 

підставу для об‘єктивного оцінювання його навчальних досягнень, пов‘язана 

із веденням відповідного обліку і потребує витрат зусиль викладача, досить 

значних навіть для студентів однієї групи.  

Важливою проблемою є також те, що всі відомості про оцінки та 

результати відвідування занять студентами зберігаються в індивідуальному 

журналі викладача (журналі обліку відвідувань практичних занять та 

успішності студентів), згодом переносяться в щомісячні звіти (атестаційні 

відомості) та передаються в деканати. У подальшому деканати опрацьовують 

ці дані та формують зведені звіти в розрізі академічних груп, курсів, 

факультету тощо. І тільки, після цього, ці результати стають доступними для 

керівництва університету. Таким чином, класична модель моніторингу 

поточної успішності та відвідуваності занять є трудомісткою процедурою, 

яка вимагає виконання великих об‘ємів рутинних операцій, які достатньо 

часто призводять до помилок [2, 3]. Крім того, ця процедура потребує 
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достатньо великого обсягу часу, що істотно впливає та оперативність 

моніторингу і, відповідно, на своєчасність та якість управлінських рішень. 

Отже, вкрай актуальною є розробка нового підходу до автоматизації обліку 

навчальної діяльності студентів та створення централізованого сховища 

такого роду інформації – інформаційної системи обліку відвідування занять 

та успішності студентів. 

Ще однією з передумов створення такої інформаційної системи є 

забезпечення відкритості та прозорості навчального процесу шляхом надання 

через Internet доступу до результатів успішності студентам, відображення 

особистісного рейтингу, формування зворотного зв‘язку між студентами та 

викладачами і адміністрацією університету.  

Враховуючи вищезазначене, у Вищому державному навчальному 

закладі України «Буковинський державний медичний університет» була 

розроблена інформаційна система обліку відвідування занять та успішності 

студентів – «Електроний журнал успішності» (ez.bsmu.edu.ua). Електронний 

журнал успішності – це програмне забезпечення на основі web-технологій, 

розроблене з використанням мови програмування PHP 5.4 (парадигма 

об’єктно-орієнтованого програмування), серверу бази даних MySQL 5.1, 

мови розмітки Web-сторінок HTML 4.01; інтерфейс розроблено в рамках 

сучасних стандартів Web 2.0. При розробці програмного забезпечення були 

враховані такі ключові вимоги [1]:  

сумісність із усіма сучасними стандартами, підтримка Internet- 

технологій, а також можливість збільшення функціональності за рахунок 

взаємодії із програмним забезпеченням незалежних постачальників;  

здатність інтегрувати в єдиному розподіленому інформаційному 

середовищі завдання керування всіма аспектами навчальної діяльності;  

масштабованість, яка гарантує стабільність системи за умов зростання 

обсягу оброблюваної інформації та кількості одночасно працюючих 

користувачів;  

здатність працювати на різних апаратних платформах, операційних 

системах, серверах баз даних. 

Електронний журнал успішності БДМУ має вісім незалежних рівнів 

доступу: студент, викладач, модератор кафедри, завідувач кафедри, деканат, 

куратор, навчальний відділ, ректорат. Перед тим, як увійти до системи, 

користувач повинен авторизуватися, шляхом введення унікального логіну та 

паролю.  

Система надає такі можливості:  

- ведення реєстру студентів; 

- ведення реєстру викладачів; 

- ведення реєстру кафедр та факультетів; 

- ведення реєстру спеціальностей та напрямів підготовки; 

- ведення реєстру навчальних дисциплін; 

- реєстрація результатів поточної успішності та підсумкового контролю 

знань з автоматичною конвертацію в шкалу ECTS; 
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- автоматизований підрахунок суми балів за модуль та обчислення 

кінцевої оцінки за навчальну дисципліну; 

- реєстрація результатів відвідування навчальних занять із зазначенням 

причин пропусків; 

- реєстрація відпрацювання студентами пропущених та незарахованих 

занять; 

- формування автоматизованої звітності за результатами поточної 

успішності, підсумкового контролю знань та відвідування навчальних; 

- зворотній зв‘язок між користувачами через систему інформаційних 

повідомлень, журналу зауважень та пропозицій. 

Впровадження «Електронного журналу успішності» було розпочато у 

весняному семестрі 2013/2014 навчального року. Для цього був виданий 

відповідний наказ по університету, розроблені інструкції користувачів, 

проведено їх навчання. Функціонування «Електронного журналу успішності» 

забезпечено наступним чином: 

- навчальним відділом створено реєстр факультетів, кафедр та 

навчальних дисциплін, які закріплені за відповідними кафедрами; 

- деканатами створено реєстр студентів та навчальних груп;  

- відділом кадрів створено реєстр викладачів; 

- згенеровані та надані  користувачам системи логіни та паролі; 

- завідувачами кафедрами визначені модератори, які внесли до системи 

тематичні плани навчальних занять з дисциплін, які викладаються на 

кафедри; перерахунок балів традиційної системи оцінювання в шкалу ECTS; 

надали доступ викладачам до відповідних навчальних груп; внесли графіки 

відпрацювання пропущених та незарахованих занять.  

- модераторами кафедр проведено навчання викладачів кафедр щодо 

авторизації в системі та внесення результатів успішності та відвідування 

занять. 

Для  заповнення  журналу  викладач  вибирає  назву  навчальної 

дисципліни, навчальну групу та тему навчального заняття. Кожному 

студенту виставляється оцінка або відмітка про його відсутність, фіксується 

дата проведення заняття, назва та номер заняття, а також прізвище, ім‘я та по 

батькові викладача, який вніс оцінку. 

Після внесення результатів в «Електронному журналі» інформація 

одразу стає доступною для завідувача кафедри, деканатів, кураторів та 

адміністрації університету. При перегляді журналу ці користувачі можуть 

побачити оцінки в розрізі тем навчальної дисципліни, дату виставлення 

оцінки та прізвище викладача, який виставив оцінку, а також історію змін до 

оцінки у випадку перескладання. 

Для викладача у системі передбачена можливість автоматичного 

обчислення результатів успішності навчальної групи на поточну дату, 

зокрема  доступна інформація щодо середнього балу групи, співвідношення 

оцінок «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», результати 

відвідування занять.  
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У кінці місяця в системі автоматично генеруються щомісячні звіти 

(атестаційні відомості) успішності навчальної групи, які затверджуються 

завідувачем кафедри. 

Накопичення масиву оцінок та результатів відвідування занять, 

формування автоматичних звітів надає можливість завідувачам кафедр, 

деканатам, навчальному відділу та ректорату аналізувати навчальну діяль-

ність як в розрізі конкретного студента, так і в розрізі груп, курсів, фа куль-

тетів, кафедр тощо. Істотною перевагою «Електронного журналу успішності» 

є оперативність доступу, можливість визначення результатів навчання на 

конкретну дату чи обраний проміжок часу (тиждень, місяць, семестр, нав-

чальний рік тощо). Також система володіє гнучкістю щодо формування звіт-

ності за будь-якими параметрами, її функціональність дозволяє генерувати 

аналітичну інформацію за запитом користувача усіх рівнів доступу. 

Важливою складовою системи є модуль «Студент», який надає особам, 

які навчаються, он-лайн доступ про результати успішності і, відповідно, 

забезпечує прозорість оцінювання студентів та публічність навчального 

процесу в університеті. Авторизувавшись в системі, студенти мають 

можливість переглянути свої оцінки з усіх навчальних дисциплін, 

ознайомитись зі рейтинговою позицією серед студентів свої навчальної 

групи та факультету, проаналізувати звіти про власну успішність упродовж 

заданого проміжку часу (тиждень, місяць, семестр), одержати інформацію 

про академічну заборгованість (якщо така є) та переглянути графіки 

відробіток та консультацій пропущених та незарахованих занять (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кабінет студента в «Електронному журналі успішності».  
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Впровадження в навчальний процес «Електронного журналу 

успішності» одержало схвальні відгуки з боку студентства, про що свідчать 

дані анонімного анкетування проведеного у березні 2015 року – близько 80 % 

студентів позитивно ставляться до цієї системи (табл. 1). 

Таблиця 1 

Яке Ваше ставлення до впровадження "Електронного журналу 

успішності"? (результати анонімного анкетування студентів) 

Відповіді % 

Позитивне 77,9 

Негативне 10,9 

Мені байдуже 10,3 

Інша відповідь 0,9 

Згідно цього ж опитування 43,8 % студентів користуються «Електрон-

ним журналом успішності» щодня, 31,6% – 2-3 рази на тиждень, 14,1 % – 

кілька разів на тиждень, і лише 10,5% – не користуються журналом. Більше 

половини респондентів (61,2%) вважають, що «Електронний журнал успіш-

ності» зробив навчальний процес більш прозорим, 24,5% – дали на це запи-

тання негативну відповідь (студенти в основному пояснювали таку відповідь 

із несвоєчасним внесенням оцінок викладачами), 14,3% студентів було важко 

надати однозначну відповідь. 

Можливості програми «Електронний журнал успішності» були 

розширені у вересні 2015 року за рахунок нового модуля «Рейтинг» у 

доступах для викладача та завідувача кафедри. Це дало змогу використати 

ІТ-ресурс для дистанційної та електронної процедури формування рейтин-

гового звіту кожним викладачем та кафедрою. Були згенеровані окремі 

контролюючі адміністраторські права для інших структурних підрозділів 

університету, окрім навчального відділу: для сектора моніторингу якості 

освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення, для наукового, лікуваль-

ного відділів, а також для відділу міжнародних зв‗язків. Останнє дозволило 

здійснювати у реальному часі дистанційний контроль за рейтинговою звіт-

ною інформацією фахівцями структурних підрозділів та значно полегшило 

процес перевірки достовірності занесених до рейтингового звіту параметрів. 

Дані про результати рейтингової діяльності заносяться до 

«Електронного журналу успішності» кожним викладачем індивідуально. 

Дані щодо рейтингової діяльності кафедр формуються переважно 

автоматично відповідно до можливостей системи «Електронний журнал 

успішності» та доповнюються завідувачем кафедри у розрізі показників, які 

не передбачені індивідуальними звітами відповідно до «Положення про 

рейтингову систему оцінювання діяльності кафедр та викладачів Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» (зі змінами та доповненнями). 

Досвід електронної рейтингової звітності за результатами діяльності 

співробітників та кафедр університету за останній рік довів оптимальність її 

форми, часу, а також структурну динамічність веб-програми «Електронний 
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журнал успішності», перетворивши її на електронний архів інформації 

викладача, кафедри та університету.  

За розробку «Електронного журналу успішності» університет був 

нагороджений дипломом на Національному конкурсі «Видатні науково-

практичні досягнення в освіті»в номінації «Електронний освітній ресурс», а 

також відзначений на міжнародних освітянських формумах: 

- золотою медаллю та дипломом у номінації «Розробка та 

впровадження в навчально-виховний процес сучасних систем моніторингу 

якості освіти» на Міжнародній виставці ―Сучасні заклади освіти – 2015‖ (м. 

Київ, 12-14 березня 2015 року); 

- дипломом у номінації «Інновації у створенні системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти» на Міжнародному форумі «Інноватика в 

сучасній освіті – 2015» (м. Київ, 20-22 жовтня 2015 року). 

У перспективі «Електронного журналу успішності» як складової 

інформаційної системи управління ВНЗ планується розробка та 

впровадження таких модулів: 

- модуль ―Евалюація‖ - анонімне анкетування студентів щодо оцінки 

якості викладання навчальних дисциплін, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення на кафедрах; 

- модуль ―Електронний реєстр закупівель‖ – автоматизований збір 

заявок від структурних підрозділів для формування річного плану закупівель 

з наступним інформуванням про хід його виконання; 

- модуль ―Навчально-методичне забезпечення‖ – електронний реєстр 

освітніх стандартів, типових програм, робочих програм, методичних 

розробок та вказівок з можливістю їх верифікації на предмет відповідності 

встановленим вимогам та актуальності. 

Висновки. У Вищому державному навчальному закладі України  «Бу-

ковинський державний медичний університет» впроваджена та успішно ви-

користовується автоматизована система обліку результатів успішності та від-

відування занять «Електронний журнал успішності», яка забезпечує опера-

тивний моніторинг навчальної діяльності усіх учасників освітнього процесу. 

Система забезпечує генерацію аналітичної інформації, яка може вико рис-

товуватися як підґрунтя для прийняття управлінських рішень, спрямованих 

на покращання якості освіти. Впровадження «Електронного журналу успіш-

ності» сприяє прозорості та публічності навчального процесу в університеті. 

Література. 1. Лопай С.А. Система обліку відвідування й успішності 

студентів «Електронний журнал» // Науково-дослідна робота студентів як 

чинник удосконалення професійної  підготовки  майбутнього  вчителя:  зб.  

наук. пр. / редкол.:  Л.І.Білоусова  та  ін. –  Х.:  Факт, 2010. –  Вип.2. – С. 149-

154. 2. Бабенко В.М. Електронна форма обліку успішності студентів // Таври-

ческий медико-биологический вестник. – 2012. – Т. 15, № 14 (60). – С. 40-42. 

3. Керносова М.Э. Разработка онтологии подсистемы  оперативного контроля 

текущей успеваемости студентов / Керносова М.Э., Федоренко О.С. // 

Проблеми інформаційних технологій. – 2014. – № 15. – С. 177-185. 
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ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА 

ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «МЕДИЦИНА» 

 

 

РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПІДҐРУНТЯ У ФОРМУВАННІ 

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ 

Н.О. Абрамова, Н.В. Пашковська  

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У вищому навчальному закладі функціонують два основних види 

науково-дослідної роботи студентів: навчальна науково-дослідна робота, 

передбачена навчальними планами, і науково-дослідна робота студентів, яка 

здійснюється під керівництвом професорсько-викладацького складу. 

Науково-дослідну роботу студентів слід спрямовувати на розвиток 

системи інтелектуальних творчих якостей особистості: інтуїції (пряме 

бачення суті речей без обґрунтування); креативності (творче) мислення (здат-

ність продукувати нові ідеї, гіпотези, способи розв'язання проблемних задач); 

творчої уяви (самостійне створення нових образів, які реалізуються в 

оригінальних результатах діяльності); дивергентності мислення (здатність 

запропонувати декілька підходів до розв'язання задачі та міняти їх, бачити 

проблеми, об'єкти в різних ракурсах); оригінальності мислення (своєрідність 

якостей розуму, способу розумової діяльності); асоціативності мислення 

(здатність використовувати асоціації, в т. ч. аналогії). 

Реалізована в комплексі науково-дослідна діяльність студентів 

забезпечує розв'язання таких завдань: формування наукового світогляду 

студентів, оволодіння методологією і методами наукового дослідження; 

надання допомоги їм у прискореному оволодінні спеціальністю; розвиток 

творчого мислення та індивідуальних здібностей у розв'язанні практичних 

завдань; прищеплення навичок самостійної науково-дослідної діяльності; 

розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у своїй 

практичній роботі; залучення студентів до розв'язання наукових проблем, що 

мають суттєве значення для науки і практики; постійне оновлення і 

вдосконалення своїх знань; розширення теоретичного кругозору і наукової 

ерудиції майбутнього фахівця тощо. 
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ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ДО «КРОКУ 2» СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ НА 

КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ 

ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ 

О.В. Андрусяк 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і професійних хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Для забезпечення якісної підготовки студентів 6 курсу медичного 

факультету до складання медичного ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна 

лікарська підготовка» співробітниками кафедри внутрішньої медицини, 

клінічної фармакології та професійних хвороб проводиться значна робота. 

Починаючи із перших днів підготовки на кафедрі, студенти вивчають 

внутрішню медицину на модулях 3 «Сучасна практика внутрішньої 

медицини» та 4 – «Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини», 

щоденно маючи можливість здійснювати тренінг із вирішення тестових 

завдань формату «Крок 2». Кожен студент має зошит для вирішення тестових 

завдань із внутрішньої медицини, в якому на кожному занятті вирішує 20 

тестових завдань формату «Крок 2» на оцінку. Впродовж всього п‘яти-

тижневого циклу навчання викладач має змогу оцінити якість підготовки та 

рівень знань кожного студента групи і прийняти заходи для стимулювання та 

мотивації такого студента в подальшому. Всі студенти працюють на сервері 

дистанційного навчання MOODLE з базою даних «Крок 2» в навчальному і 

тестовому режимах щоденно. Контроль за якістю такого самостійного 

тренінгу здійснює кафедральний модератор 6 курсу, що дає змогу 

порівнювати результати аудиторного, під час занять, та самостійного 

вирішення тестових завдань і оперативно реагувати при наявності низьких 

результатів. Всі студенти на останньому тижні навчання вирішують тестові 

завдання із не нижче 80% правильних відповідей, що є допуском до модуля 3 

та 4. Студенти, які не набрали прохідний відсоток, мають можливість двічі 

перескласти тести. На кафедрі використовуються тести на паперових носіях 

та тести із бази даних серверу дистанційного навчання MOODLE модуль 4 

«Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини», які студент вирішує в 

присутності викладача. 

Таким чином, постійний багаторівневий тренінг студентів 6-го курсу 

під час вивчення внутрішньої медицини дає змогу більш ефективно 

підготувати їх до складання МЛІ «Крок 2. Загальна лікарська підготовка». 
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РОБОТА ІЗ ХВОРИМ – ОСНОВА ПІДГОТОВКИ З ВНУТРІШНЬОЇ 

МЕДИЦИНИ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ 

МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ 

ХВОРОБ 

О.В. Андрусяк 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб студенти 6 курсу медичних факультетів вивчають 

внутрішню медицину на наступних циклах: «Сучасна практика внутрішньої 

медицини», «Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини», «Ведення 

хворих в гематологічній клініці та невідкладні стани в гематології». 

Навчальний процес розділений на модуль 3 «Сучасна практика внутрішньої 

медицини» і модуль 4 «Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини».  

З метою відпрацювання практичних навичок роботи із хворим щоденно 

передбачено курації хворих у профільних (відповідно до вивчення змістового 

модуля та теми практичного заняття) клінічних відділеннях лікарні швидкої 

медичної допомоги. У випадку відсутності, на момент вивчення, тематичних 

хворих студентам підбирають симптомоподібних хворих. Біля ліжка хворого 

студенти 6 курсу, під контролем викладача, відшліфовують загальні уміння і 

навички: збору анамнезу, об‘єктивного обстеження хворого, оцінювання 

результатів лабораторних та інструментальних досліджень хворого, 

встановлення попереднього діагнозу захворювання, складання плану 

обстеження та лікування, обґрунтування доцільності диспансерного нагляду 

та профілактики ускладнень. Також контролюється рівень теоретичної 

підготовки студентів із засвоєння інтерпретації результатів лабораторних 

досліджень крові, сечі, калу, харкотиння, плеврального випоту, спинно-

мозкової рідини, фракційного дослідження шлункового соку, жовчі, pH-

метрії, коагулограми та імунограми, даних спірографії, пікфлоуметрії, 

рентгенограми, висипів на шкірі та змін зіву, аналізу та оцінки 

електрокардіограми, надання невідкладної допомоги при гострому 

коронарному синдромі, життєво небезпечних порушеннях ритму і провід-

ності, гіпертонічному кризі, набряку легень, при комах, діагностики, наданні 

невідкладної допомоги та проведення реабілітаційних заходів при 

професійній патології. Вищезазначені загальні вміння і навички передбачені 

протоколом оцінювання підготовки студентів під час проведення практично-

орієнтованого державного випускного іспиту із внутрішніх, професійних та 

інфекційних хвороб. Щоденно здійснюється аналіз 1-2 клінічних найбільш 

цікавих тематичних клінічних випадків із залученням 3-4-х студентів до 

відповіді. Після заслуховування студентів викладач вносить поправки і 

корективи до отриманої інформації та узагальнює вище сказане акцентуючи 

на допущені помилки під час курації хворих та клінічного розбору. Щотижня 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

12 

 

студенти 6 курсу присутні на клінічних обходах професора чи доцента у 

терапевтичних відділеннях лікарні швидкої медичної допомоги. 

Отже, щоденна самостійна робота студентів 6 курсу із хворими та 

проведення клінічних розборів є важливою складовою частиною практичної 

підготовки випускника.  

РОЛЬ ВЕЧІРНІХ ЧЕРГУВАНЬ В КЛІНІЦІ В ПРАКТИЧНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ 

О.В. Андрусяк 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

З метою реалізації на практиці отриманих знань на кафедрі внутрішньої 

медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб студенти 6 курсу 

медичного факультету №1 мають 3 вечірніх чергування в клініці в період 

навчання на циклі «Внутрішня медицина». Впродовж 5-тижневого періоду 

навчання студенти вивчають змістові тематичні розділи на модулі 3 

«Сучасна практика внутрішньої медицини» та модулі 4 «Невідкладні стани в 

клініці внутрішньої медицини». Для закріплення отриманих теоретичних 

знань та практичних навичок студентам 6 курсу заплановані 2 чергування в 

клініці лікарні швидкої медичної допомоги згідно графіка чергувань. 

Студенти чергують з 16.00 до 20.00 в якості помічника лікаря приймального 

відділення багатопрофільної лікарні швидкої медичної допомоги, яка працює 

в ургентному режимі 6 днів на тиждень. Під час чергування студенти 

закріплюють знання із тактики ведення хворого (огляд терапевта, лабо-

раторні, інструментальні дослідження, огляд лікарем відповідно до профілю 

патології ‒ урологом, хірургом, реаніматологом тощо) госпіталізація у 

профільне відділення, відповідно до встановленої патології. Під час 2-го 

чергування, у якості чергового лікаря-терапевта лікарні швидкої медичної 

допомоги, студенти приймають участь у госпіталізації хворих, які посту-

пають у терапевтичні (пульмонологічне, кардіоревматологічне, гостроентеро-

логічне, гематологічне) відділення клініки в період чергування із 16.00 до 

20.00, огляді важкохворих та наданні невідкладної допомоги хворим із 

терапевтичною патологією у лікарні. Третє чергування заплановане у госпі-

талі для інвалідів війни. Мета чергування – закріплення знань і умінь студен-

та-випускника щодо діагностики і тактики ведення хворого із поліорганною 

патологією та поліорганною недостатністю у пацієнтів похилого та старечого 

віку. Після завершення чергування звіт студента підписує черговий лікар. На 

наступний, після чергування день, студенти здають звіти про чергування 

своєму викладачу та відповідають на питання по суті викладеного у звітах. 

Таким чином, можливість із максимальною самостійністю попрацю-

вати з реальним хворим та медичною документацією (історією хвороби, 

медичною картою амбулаторного хворого, витягом із історії хвороби за 

попередні роки, рентгенівськими знімками, ЕКГ, УЗД-заключеннями тощо) є 
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суттєвим практичним тренінговим чинником на шляху в опануванні 

практичними навичками роботи з хворим. 

ДИФФЕРЕНЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У  

ВИЩІЙ ШКОЛІ  

А.В. Андрущак 

Кафедра анестезіології та реаніматології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Навчання у вищій школі залежить від багатьох факторів, але 

основними залишаються форми організації навчального процесу. Форма 

організації навчання – це є структурна одиниця заняття, яка залежить від 

дидактичних цілей, що стоять перед нею, та взаємною діяльністю суб‘єктів 

та об‘єктів навчального процесу. Найпоширенішими на даний час є 4 групи 

форм організації навчання, а саме: навчальні заняття (що включають лабора-

торні роботи семінари, практичні заняття, лекції); практична підготовка 

(відпрацювання практичних навичок та вмінь на муляжах, або безпосередньо 

з пацієнтами; самостійна робота; контрольні заходи ‒ основною метою яких є 

оцінювання вихідного, проміжного, заключного рівня знань студентів, також 

до цієї форми навчання можна віднести науково-дослідну роботу. 

Провідною формою організації процесу навчання у вищому 

навчальному закладі є лекція. Основними критеріями успішної лекції 

вважають розрахунок часу, методичне оформлення лекції, зацікавленість 

студентів в матеріалі, велика добірка ілюстрацій та схем для покращеного 

розуміння лекційного матеріалу.  

Дидактичні цілі лекцій полягають в систематизації й узагальненні 

накопичених знань та отримання нових, для кращого результату на 

практичних заняттях, розвитку пізнавальних і професійних зацікавлень. 

Основні вимоги для успішного прочитання лекційного матеріалу: 

високий рівень викладання матеріалу, аналіз у розв‘язанні задач, вміння 

встановити контакт із студентською аудиторією, надання змоги осмислювати 

та аналізувати викладений матеріал, вміння систематизувати.  
А. Алексюк, З. Курлянд виділяють кілька типів лекцій. Вступна лекція 

формує уявлення про предмет, мету, основні завдання, читається на самому 

початку вивчення. Основна мета зацікавити в подальшому вивченні даного 

предмета. Зазвичай на вступних лекціях немає дискусій між лектором та 

аудиторією, лектор згадує про основоположників даної дисципліни. Наступний 

вид - інформаційна лекція. Дидактична ціль полягає в максимальному засвоєнні 

та розумінні предмета. Найбільша кількість лекцій є саме інформаційного 

характеру. В ній також присутня дискусія між лектором та студентом. 

Оглядова лекція охоплює велику частину матеріалу. Основна мета: 

систематизувати не тільки власні дослідження та висновки, а звернути увагу і 

на роботи інших науковців в різні часи за даною тематикою. 

Підсумкова лекція викладається наприкінці вивчення навчальної 

дисципліни, мета полягає в підбиванні підсумків, аналізі діяльності сту-
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дентів; змісту глибини й широти здобутих знань, навичок і вмінь, розкриття 

шляхів їх реалізації в житті; висвітлення проблем наукових питань. 

Однією з форм контролю знань залишається заняття-семінар. 

Семінар відносять до групи навчальних занять, проте семінар може 

бути і частиною практичного заняття. Дидактична мета полягає в удоскона-

лення вмінь та навичок, систематизуванні знань отриманих під час лекцій та 

самостійній підготовці до заняття. Теми семінарського заняття мають бути не 

об`ємними, для більш кращого засвоєння матеріалу. Кожен студент має бути 

опитаний та повинна бути виставлена оцінка в кінці семінару. Розглядаються 

схеми, таблиці, ілюстрації. Максимальна кількість запитань, які виносяться 

на заняття ‒ до 8. 

Самостійне заняття полягає в умінні диференціювати та узагальнювати 

різного виду інформацію та закріпленні знань, вмінь та навичок здобутих 

раніше. 

Однією із найпоширеніших форм організації навчального процесу у 

вищій школі є практичні заняття. 

Практичне заняття ‒ форма навчального процесу, за допомогою якої 

викладач максимально організовує детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх 

практичного застосування через індивідуальне виконання відповідно до 

сформульованих завдань. 

В. Литвинюк виділяє 5 основних етапів практичного заняття. 

На першому етапі (організацій етап, та вступне слово) викладач формує 

план та завдання практичного заняття перед студентами, дає обргрунтовану 

та змістовну відповідь на запитання, які виникли у студентів під час 

підготовки. 

Другий етап ‒ теоретичний. На цей етап виділяється 50% часу прак-

тичного заняття. Перевірка знань здійснюється за допомогою усного 

опитування з присутньою дискусією між викладачем та студентом, або за 

допомогою письмової роботи. 

На третьому етапі (практична частина заняття) відпрацювання 

практичних навичок та вмінь, які здійснюються в спеціально облаштованих 

лабораторіях, чи безпосереднє спілкування з пацієнтами, робота з історіями 

хвороб. 

Четвертий етап ‒ вирішення ситуаційні задач. 

П'ятий етап є завершенням практичного заняття, підведення підсумків 

заняття, оголошення оцінок та домашнього завдання. 

У час сучасних технологій, що покращують навчання студента, та 

відкривають нові можливості перед викладачем та студентом, обов‘язковим 

залишаються вище згадані методи та форми організації навчання, які лежать 

в основі навчального процесу вищої школи. 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

15 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМИ У ВИКЛАДАННІ 

АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ 

О.В. Бакун  

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Основною характерною рисою навчання за методикою Болонського 

університету, визнаного та підтриманого багатьма країнами світу, в тому 

числі й Україною, є активна самостійна робота студентів за чітко складеною 

систематизованою програмою з уніфікованим контролем за рівнем набутих 

знань за загальноприйнятими вимогами із метою створення уніфікованої 

професійно-кваліфікаційної моделі випускника-спеціаліста. Тут же була за-

пропонована та впроваджена в роботу університетів, які приєдналися до 

Болонського процесу, кредитно-модульна система оцінки набутого студента-

ми об‘єму знань та вмінь, що дає можливість більш тісного контакту на єди-

ній основі між навчальними закладами, викладачами, студентами та 

випускниками.  

Сьогодні стало очевидним, що перехід до освіти, орієнтованої на 

світовий освітній простір, передбачає постійне зростання самостійної роботи 

студентів. Процес навчання не повинен бути процесом передачі знань від 

викладача до студента. Знання мають бути отримані в процесі активної 

особистої діяльності студента. Самостійна робота студента з другорядної 

виходить на рівнозначну з іншими компонентами навчального процесу. Тому 

в сучасних умовах організації навчального процесу, коли 50–70 % навчаль-

ного часу буде відведено на самостійну роботу, стають актуальними питання 

вдосконалення її змісту та методів.  

Роль викладача залишається так само, як і раніше, важливою, але 

змінюються його функції. Він тепер не є єдиним джерелом первинної інфор-

мації, а стає організатором пізнавальної діяльності студентів, консультує та 

орієнтує на різні види самостійної роботи. Ефективність самостійної роботи 

студента суттєво залежить і від організації контролю за її виконанням з боку 

педагога. Тому удосконалення методів самостійної роботи та контролю за 

нею стає актуальною роботою викладача в сучасній вищій школі.  

Значущість акушерства і гінекології в лікарській практиці важко 

переоцінити. З гінекологічними хворими доводиться часто зустрічатись 

лікарям різних профілів, особливо з невідкладними станами. У більшості 

вони утруднені для діагностики і потребують лікарської майстерності та 

клінічного мислення, оскільки необхідно терміново розібратись в діагнозі. 

Рання діагностика визначає подальшу тактику ведення хворого і ефектив-

ність лікування та є невід‘ємною для попередження серйозних ускладнень.  

Проведення навчання студентів за принципами Болонського процесу на 

кафедрі акушерства і гінекології БДМУ розпочато у 2008-2009 навчальному 

році в VII семестрі на медичному факультеті та факультеті підготовки 
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іноземних громадян. Перед працівниками кафедри були покладені наступні 

завдання: розробка робочої програми навчальної дисципліни, визначення 

форм контролю, критеріїв оцінювання знань студентів, підготовка 

навчально-методичного забезпечення, контроль ефективності індивідуальних 

занять зі студентами.  

Вивчення дисципліни акушерство та гінекологія здійснюється 

впродовж четвертого, п‘ятого та шостого року навчання. Програма 

дисципліни включає 4 модулі. До складу навчально-методичного комплексу з 

акушерства і гінекології входять календарно-тематичні плани лекцій і 

практичних занять, тематичні плани самостійної (позааудиторної) та 

індивідуальної роботи студентів, методичні розробки лекцій, практичних 

занять для викладачів та методичні вказівки до практичних занять і 

самостійної роботи для студентів. Кожне практичне заняття забезпечене 

набором тестових завдань та ситуаційних задач для контролю рівнів знань, 

тематичними таблицями.  

Винятково важливу роль в педагогічному процесі відіграють клінічні 

лекції з демонстрацією тематичних хворих. При читанні лекцій враховуємо 

ту обставину, що слухачі пройшли певний курс навчання в медичному вузі. 

Разом з тим не вважаємо зайвим нагадати майбутнім лікарям про інтеграцію 

сучасного акушерства і гінекології з іншими спеціальностями клінічної 

медицини. Досвід кафедри показує, що краща форма практичної підготовки 

студентів – робота біля ліжка хворого за умови постійного і глибокого 

засвоєння теоретичного матеріалу. Основна частина практичних занять 

проводиться в палаті безпосередньо з пацієнтами. Більшість практичних 

занять за методикою організації є клінічними. Вони спрямовані на контроль 

засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних навичок та 

вмінь, а також уміння аналізувати й застосовувати отримані знання для 

вирішення практичних завдань.  

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях відповідно до 

конкретних цілей. 50 % навчального часу відводиться для самостійної роботи 

студента біля ліжка хворого та близько 20 % ‒ на контроль викладачем її 

виконання. Студенти під наглядом асистентів працюють у палатах, 

обстежують хворих. Одним з основних моментів роботи є постановка 

попереднього діагнозу та призначення плану обстеження і лікування хворого. 

Опираючись на типову програму, на кафедрі розроблений перелік 

практичних навиків, якими повинен оволодіти кожен студент і здати їх 

впродовж модуля біля ліжка хворого або на фантомах. Одним із засобів 

уніфікованого контролю за самопідготовкою студентів є тестові завдання.  

З моменту впровадження у вищих закладах України ліцензованих 

тестових іспитів на кафедрі були розроблені уніфіковані тестові завдання за 

кожною темою заняття та створено банк тестів. На сьогодні ця база тестів 

оброблена та розбита на робочі поточні тести. По 20 тестів для кожного 

студента для визначення вихідного та кінцевого рівня знань. Крім цього ка-

федрою було розроблено ефективне поєднання самостійної роботи студента 
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та уніфікації контролю знань при вирішенні клінічних ситуаційних завдань, 

застосування яких було впроваджено в навчальний процес кафедри. Ситуа-

ційні завдання пропонуються кожному студенту з метою виявлення рівня ін-

дивідуальної підготовки до заняття та рівня компетентності в цьому питанні.  

ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ  

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Г.І. Безарова 

Кафедра психології та соціології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Активізація процесу демократизації сучасного суспільства збільшила 

потребу в самостійній, відповідальній за свої вчинки особистості, що здатна 

приймати свідомі рішення в ситуації вибору. У зв‘язку з цим змінюється 

вектор розвитку освіти: від орієнтації на суспільство до орієнтації на 

особистість. Ключовим компонентом університетської освіти є гуманітарна 

складова, спрямована на утвердження цінностей свободи, демократії, поваги 

до прав людини, які є базовими в об‘єднаній Європі. Розуміння європейських 

цінностей неможливе без знання історичного контексту, без ефективного 

вивчення та ґрунтовного знання власної історії, що є одним із 

найважливіших засобів консолідації українського суспільства в процесі його 

реформування та оновлення.  

Закон України «Про вищу освіту» визначає вищу освіту як рівень 

освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті 

послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту 

навчання. При цьому не слід забувати, що набуття молоддю освіти відбува-

ється в ринкових умовах розвитку економіки, що вимагає істотних змін 

державної освітньої політики на тому чи іншому етапі її реалізації, 

постійного її корегування тощо. Ніби всі це розуміють, однак історико-гума-

нітарна складова у світлі реформування вищої школи значно скорочується і є 

небезпека усунення історії України з навчальних програм. Але адаптація 

навчальних програм вишів до стандартів Європейського Союзу означає не 

лише вузькофахову підготовку спеціалістів. Адже вивчення історії України – 

це є вивчення історії розвитку українського народу, його культури, менталь-

них характеристик, утверджених українцями як політичної нації і держави.  

Потреба створення нової системи викладання історичних дисциплін, 

зокрема, такого предмета, як українська історія, є справою необхідною – без 

цього марно буде й говорити про підвищення політичної культури широких 

кіл населення. Викладання історії у вищій школі є основним джерелом 

формування історичної свідомості молоді. Саме воно забезпечує цілісне 

ставлення молоді і студентів до історичного процесу, формує структуроване 

історичне знання, сприяє «зануренню студентів в історію», має ціннісний 

характер. З цього приводу директор Інституту історії України НАН України 

В. Смолій зазначав, що необхідність вивчення історії є безсумнівною, а 
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також висловив занепокоєння з приводу якості знань і підкреслив, що їх 

необхідно поглиблювати та продукувати нові. У цьому контексті важливу 

роль відіграє і проблемне подання матеріалу, яке спонукає студентів до 

роздумів, пошуку інформації, до залучення власного досвіду, до самостійних 

висновків, узагальнень. Теми і завдання формулюються у вигляді проблем, 

вирішення яких сприяє розвитку особистості, її самосвідомості, самооцінки. 

При цьому матеріал, що пропонується, повинен забезпечувати активність 

кожного члена групи, враховуючи його можливості та індивідуальні 

схильності. 

На користь тези про необхідність скорочення курсу історії України у 

вищих навчальних закладах (ВНЗ) наводять аргумент, що нібито викладання 

історії у вишах дублює відповідний шкільний курс, а значить суттєвого «при-

росту» історичних знань не спостерігається. Якщо порівняти структуру 

історичних знань, що формується у школярів та студентів, то, наприклад, 

історичні факти, набуті у шкільному курсі, для студента повинні постати не у 

площинному вимірі, а комплексним процесом, який відтворює багато ви-

мірність українського суспільства різних часів. Перед студентом стоїть більш 

складне завдання: наукове пояснення історичних фактів дозволяє застосувати 

набуті знання у пізнавальній та суспільно-практичній діяльності. При цьому 

у школярів в основному це відбувається на емпіричному рівні, а у студентів 

формуються навички проводити наукові диспути і дискусії. У середній школі 

учні набувають лише початкові знання про діалектико-матеріалістичне 

розуміння історії, студенти розширюють їх, отримуючи навички наукового 

аналізу історичних подій на засадах новітніх методологічних концепцій. 

Крім специфіки історичних знань, якими опановують студенти у ВНЗ, 

своєрідність методики навчання історії вищої школи полягає в тому, що вона 

має озброїти молодих людей методами наукового пізнання (загально-

науковими, специфічно-історичними та міждисциплінарними). До загально-

наукових методів належить історичний (розгляд подій та явищ в їх розвитку), 

логічний (вивчення подій і явищ у їх взаємозв‘язку), класифікації або 

систематизації (виділення груп подібних історичних об‘єктів на підставі 

певних ознак). Особливо важливе значення має оволодіння студентами 

власне історичними методами: хронологічним (вивчення подій у їх часовій 

послідовності), хронологічно-проблемним (виявлення ключових проблем у 

певні історичні проміжки часу), проблемно-хронологічним (дослідження 

проблеми від її витоків до розв‘язання або сучасного стану), синхронічним 

(вивчення історичних явищ, які паралельно існують у різних просторових 

межах, у певний момент часу), порівняльно-історичним (порівняння одно-

типних явищ у різні історичні проміжки часу), ретроспективним (вивчення 

історичного явища від його зрілих форм до витоків), актуалізаційним (про-

гнозування розвитку історичних подій за аналогією з перебігом історичних 

подій у минулому). 

Накінець, викладання історії України у вишах у сучасних умовах є 

невід‘ємною частиною національної безпеки нашої держави. 
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МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ 

НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНИХ ПЕДІАТРИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН  

В.В. Безрук 

Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У сучасних умовах медицина є високоспеціалізованою та глибоко 

диференційованою галуззю науки. Сучасний лікар повинен володіти 

системним мисленням, вміти аналізувати, узагальнювати отриману 

інформацію під час роботи з пацієнтом на різних етапах його обстеження та 

лікування. Тому в системі вищої медичної освіти на додипломному етапі 

питання міждисциплінарної інтеграції, міждисциплінарного комплексного 

підходу у вивченні клінічних дисциплін в контексті основних положень 

Болонської декларації із використанням принципів кредитно-модульної 

системи є найбільш актуальними. 

Для підвищення рівня викладання та узагальнення сприйняття 

інформації, що викладається в програмі Вищої школи, використовується 

узагальнена схема викладання клінічної дисципліни. Мета даної схеми 

викладання клінічної дисципліни полягає в оптимізації оволодіння клінічним 

мисленням, наочності та стислості інформації, упорядкуванні значення 

кожної дисципліни (у т.ч. педіатричного профілю), що викладаються у вищих 

медичних навчальних закладах. 

Міжпредметна інтеграція передбачає інтеграцію знань та вмінь, 

отриманих при вивченні різних предметів. Основне завдання 

міждисциплінарної інтеграції у вивченні клінічних дисциплін полягає у 

спонуканні студента-медика до активізації та актуалізації раніше отриманих 

знань, засвоєних практичних навичок та вмінь, що необхідні для вивчення 

даної дисципліни, враховуючи при цьому інтереси наступних предметів, що 

будуть вивчатися. 

На кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

міждисциплінарна інтеграція при вивченні студентами дисциплін 

«Пропедевтична педіатрія» «Пропедевтика педіатрії» та «Педіатрія» має 

методичний супровід не тільки у методичних розробках та методичних 

вказівках для організації самостійної роботи студентів, а і в системі 

дистанційного навчання (середовища MOODLE) і проводиться за трьома 

напрямками: визначення забезпечувальних дисциплін (попередніх предметів, 

які є базовими щодо вивчення теми даного заняття); визначення 

забезпечуваних, наступних дисциплін (наступних предметів, розділи яких 

потребують знання даної теми); визначення внутрішньопредметної інтеграції 

(інтеграції даної теми з попередніми чи наступними темами даної 

дисципліни). 
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У методичних розробках та методичних вказівках для організації 

самостійної роботи студентів кафедри вимоги до постановки навчальних 

цілей заняття ґрунтуються на диференційованому підході до питань 

практичних занять зі студентами в рівнях їх засвоєння. З точки зору 

міждисциплінарної інтеграції, володіння матеріалом забезпечувальних 

дисциплін передбачає ІІ рівень (репродуктивні знання – студент пам‘ятає, 

розуміє і може самостійно відтворити теоретичний матеріал, а також 

використати його у вирішенні стандартних, типових задач) і ІІІ (власне 

професійні навички та вміння) рівні засвоєння. Під час проведення 

практичних занять із вище зазначених дисциплін міжпредметна інтеграція 

реалізовується під час самостійної курації студента (групою із двох 

студентів) тематичного пацієнта; шляхом вирішення студентами тематичних 

клінічних ситуаційних завдань із широким міждисциплінарним контекстом, 

використанні тестових завдань інтегрованого змісту. 

Отже, міжпредметна інтеграція є важливою складовою частиною 

підготовки студента-медика на додипломному етапі здобуття освіти. 

Застосування узагальненої схеми викладання клінічної дисципліни сприяє 

оптимізації процесу оволодіння клінічним мисленням, наочно показує 

причинно-наслідкові зв‘язки, спонукає студента до систематизації знань із 

клінічної дисципліни. 

ДОСВІД КАФЕДРИ ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ 

ХВОРОБ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ В 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА ДО- ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ 

ЕТАПАХ 

Л.О. Безруков 

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Доказова медицина, заснована на системному аналізі, дозволяє 

клініцистам ефективно використовувати найкращі результати наукових 

досліджень для поліпшення надання допомоги в практичній педіатрії. Для 

цього лікарі повинні вміти виокремлювати проблеми, що потребують 

вирішення, здійснювати аналіз наукової літератури та оцінювати її доказо-

вість, використовуючи принципи клінічної епідеміології та біостатистики. 

У 1996 році під час практичного стажування в Канаді отримано 

особистий досвід застосування принципів клінічної епідеміології в аспекті 

практичної педіатрії безпосередньо в університеті Мак Мастера у Торонто, 

який вперше у світі започаткував та ввів у вжиток поняття «доказова 

медицина» (evidence-based medicine) ще у 1990 році. З кінця 90-х років на 

кафедрі госпітальної педіатрії вперше у виші спочатку у практику наукових 

досліджень, а потім – і у викладання педіатричних дисциплін на різних 

етапах навчання, нами активно впроваджено застосування принципів 

клінічної епідеміології – інструментарію доказової медицини. Доказова 
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медицина і клінічна епідеміологія стали підґрунтям методології наукових 

досліджень на кафедрі. Вперше активним навчальним елементом для 

вивчення засад доказової медицини на кафедрі стало викладання стратегії 

«Інтегрованого ведення хвороб дитячого віку» (ІВХДВ) як на до-, так і 

післядипломному етапах. Впродовж останніх 10 років стратегію ІВХДВ 

внесено до навчальної програми вивчення педіатрії спочатку на 

додипломному рівні (для студентів 6-го курсу спеціальностей «лікувальна 

справа» та «педіатрія» - 8-12 годин), а пізніше, починаючи з 2013 року, і на 

післядипломному етапі - на однойменному циклі тематичного удосконалення 

для лікарів різних спеціальностей (всього - 40 годин). Засобом досягнення 

поставлених цілей стратегії ІВХДВ є заснований на доказовій медицині 

синдромний підхід з акцентом на найбільш поширених причинах 

смертельних наслідків у дитячому віці. Впровадження ІВХДВ у навчальний 

процес свідчить про складнощі руйнування «класичного шаблону» ведення 

пацієнта, особливо у слухачів на післядипломному етапі. Під час практичних 

занять слухачі навчаються здійснювати аналіз доказових даних 

високоякісних систематичних оглядів рандомізованих контрольованих 

наукових досліджень, які в подальшому можна застосувати для потреб 

безпосередньо конкретного пацієнта. Ухвалюючи будь-яке рішення, 

клініцист вчиться оцінювати ступінь доказовості і, отже, ступінь 

недостовірності. Такий підхід вимагає від педіатрів ознайомлювати з 

доказовістю, якою вони користуються, і інших людей, що беруть участь в 

ухваленні рішення (пацієнтів, батьків, керівників, членів етичних комісій та 

інших) та можуть оцінювати і оскаржувати доказовість самостійно. Доказова 

медицина дозволяє прогнозувати ймовірність або ризик важливих наслідків у 

перебігу захворювання, а також наочно пояснювати батькам прогноз у 

дитини замість використання розпливчастих формулювань. Заключний 

аналіз доказових даних у педіатрії є вкрай важливим для ухвалення рішень 

консиліумів, а не одним фахівцем. Знання принципів доказової медицини 

дозволяють обирати для застосування найбільш ефективні, безпечні та 

економічні сучасні діагностичні та терапевтичні стратегії, які можуть бути 

реалізовані як на популяційному, так і індивідуальному рівнях, сприяючи 

вибору оптимального варіанта в кожному конкретному клінічному випадку. 

У навчальному процесі на кафедрі реалізується багаторічний досвід 

співробітників із засад належної клінічної практики ICH GCP щодо 

застосування та активного впровадження принципів доказової медицини, 

здобутий впродовж участі у ІІ-IV фазах 15 клінічних досліджень. У практику 

роботи усіх відділень клінічної бази КМУ «ОДКЛ» впроваджено розроблені 

за участі співробітників кафедри засновані на засадах доказової медицини 

локальні протоколи з діагностики та лікування захворювань дітей, науковці 

кафедри брали участь у розробці національних стандартів з діагностики та 

лікування в педіатрії, які активно застосовуються і у навчальному процесі. 

Питання впровадження принципів доказової медицини в клінічну педіатрію 

обговорювали провідні вчені та представники практичної охорони здоров'я 
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країни на однойменному мультидисциплінарному науковому форумі у 

жовтні 2013 року в БДМУ. Зокрема, були розглянуті питання впровадження і 

використання принципів доказової медицини в дитячій алергології, 

пульмонології, інфектології і неонатології. Проблеми впровадження засад 

доказової медицини в навчальний процес пов‘язані з тим, що загалом, 

доказова база для педіатрії є дещо біднішою, ніж для медицини дорослих, 

оскільки здійснення мультицентрових досліджень в педіатрії більш складне 

та високовартісне, існує більше етичних обмежень, крім того, незаперечна 

доказовість дуже рідкісна, а клінічні рішення здебільшого потребують 

комплексного підходу.  

Отже, завдяки впровадженню прийомів і принципів доказової 

медицини в педіатрії досягнуто значних успіхів у практичній діяльності, 

реформуванні медичної освіти та оптимізації клінічної практики і охорони 

здоров‘я. Доказова педіатрія є необхідним знаряддям, що допомагає 

клініцистам разом з пацієнтами ухвалювати раціональні, поінформовані 

рішення, формулювати першорядні завдання, що вимагають дослідження, і 

визначати програму, що має важливе значення для задоволення потреб 

охорони здоров'я. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, 

ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ В ВИЩИХ МЕДИЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ  

В.В. Бендас, В.С. Джуряк  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Підвищення якості вищої освіти - одна з актуальних проблем у зв'язку з 

вимогами, що пред'являються як до самого процесу викладання, так і до його 

безпосередніх об'єктів - викладачеві і студенту. Зокрема, ці вимоги зумовлені 

динамічною ситуацією на ринку праці, інтенсивним розвитком українського 

суспільства, інформатизацією наукового та навчального простору. Саме тому 

освіта повинна формувати нові якості, насамперед професійну конкурент-

тоспроможність майбутніх фахівців в умовах сучасності, що передбачає не 

тільки досягнення теоретичних знань, а й спроможність застосовувати 

отримані знання на практиці, високий рівень загального інтелектуального 

розвитку, ініціативність, мобільність, креативність і т.д. Такою інноваційною 

освітньою системою, що отримала поширення серед вищих навчальних 

закладів, стала кредитно-модульна система навчання, основні цілі якої ‒ 

створення умов для розвитку особистості майбутнього фахівця, формування 

його творчої та самоосвітньої діяльності  

Високі методологічний і методичний рівні організації навчання 

визначають подальший інтерес у студентів до професії лікаря, сприяють 

засвоєнню нових знань, структурують ці знання у вигляді нових понять, 

категорій, гіпотез, мотивують професійну орієнтацію, прагнення до 
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глибокого пізнання процесів і явищ, що мають вихід у сферу безпосередньої 

лікарської діяльності. 

З переходом на багаторівневу систему медичної освіти особливого 

значення набуває якість викладання мікробіології, вірусології та імунології, 

яка має регламентуватися вдосконаленими навчальними програмами, 

адаптованими до нової системи медичної освіти. 

Мікробіологія та вірусологія ‒ науки, що об'єднують ознаки фунда-

ментальних теоретичних і клінічних дисциплін, а імунологія належить до 

загальних медичних наук. Знання цих дисциплін необхідні кожному лікарю, 

незалежно від його спеціальності. 

Викладання предмету «мікробіологія, вірусологія та імунологія» 

повинно враховувати теоретичні та методологічні основи мікробіологічної 

науки, актуальні проблеми навчання мікробіології у зв'язку з модернізацією 

системи навчання, вибір найдоцільніших методів, прийомів і форм 

організації навчального процесу при вивченні цієї дисципліни. 

Слід зазначити, що однією з впроваджених інноваційних освітніх 

систем, що отримала поширення, стала рейтингова система, основною метою 

якої є визначення рівня якості навчання та успішності освоєння студентами 

дисципліни, зокрема «мікробіології, вірусології та імунології». 

За кількістю набраних рейтингових балів не тільки викладач, але й сам 

студент може визначати ступінь підготовленості. Крім того, для викладача ця 

система дозволяє раціонально планувати навчальний процес з дисципліни, 

контролювати засвоєння навчального матеріалу, своєчасно вносити 

корективи в організацію навчального процесу за результатами поточного 

рейтингового контролю, оцінювати виконання кожного навчального 

завдання (наприклад, тестування, підготовка та захист рефератів, успішну 

участь в олімпіаді, науково-дослідній роботі кафедри, студентської наукової 

конференції і т.д.), об'єктивно визначати оцінку по предмету, дозволяючи 

розглядати контроль як невід'ємну частину освітнього процесу. 

Підводячи підсумки, слід відзначити, що з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів та формування майбутніх 

медичних фахівців весь процес навчання мікробіології, вірусології та 

імунології будується за принципом системного підходу з урахуванням 

індивідуальних особливостей учасників навчального процесу. 

ПРОВІДНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА 

КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ  

В.В. Бендас, Л.І. Сидорчук  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Впроваджена в навчальний процес медичних університетів кредитно-

модульну система, яка спирається на гнучку структуру освітніх стандартів 

так званого компетентнісного типу стандартів, повинна бути спрямована на 
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вирішення актуальних питань навчального процесу. У системі навчання 

студентів університету викладання мікробіології, вірусології та імунології 

традиційно займає вагоме місце, оскільки знання цих фундаментальних наук 

необхідно кожному лікарю. 

Тому, перед академічною громадcкістю необхідним є детальне 

вивчення методів та форм організації навчального процесу та впровадження 

їх на кафедрі мікробіології та вірусології. 

При перевірці та оцінці якості успішності необхідно виявляти яким 

чином вирішуються основні завдання навчання, тобто якою мірою студенти 

опановують знання, вміння і навички. Істотне значення має також те, як ста-

виться той чи інший студент до навчального процесу. Все це зумовлює необ-

хідність застосування всієї сукупності методів та форм перевірки оцінки 

знань.  

1. Повсякденне спостереження за навчальною роботою студентів. Цей 

метод дозволяє викладачу виявити рівень сприйняття  матеріалу студентом і 

вміння самостійного засвоєння практичних умінь та навичок.  

2. Усне опитування - індивідуальне, фронтальне, ущільнене. Сутність 

цього методу полягає в тому, що викладач ставить студентам запитання за 

змістом вивченого матеріалу і спонукає їх до відповідей. Цей метод є 

найпоширенішим при перевірці й оцінці знань, виявляючи таким чином 

якість і повноту його засвоєння. Оскільки усне опитування є питально-

відповідним способом перевірки знань, його ще іноді називають бесідою.  

3. Письмова перевірка. Ущільнене опитування можна провести за 

допомогою методики письмової перевірки знань. Суть її в тому, що викладач 

роздає студентам заздалегідь підготовлені на окремих аркушах паперу питан-

ня або ситуаційні завдання, на які вони впродовж 10-12 хв. дають письмові 

відповіді. Письмове опитування дозволяє на одному занятті оцінювати 

знання всіх студентів. Це важлива позитивна сторона даного методу. 

 4.Тематичні контрольні роботи. Це дуже ефективний метод перевірки 

й оцінки знань, умінь та навичок. Сутність цього методу полягає в тому, що 

після проходження окремих тем або розділів навчальної програми викладач 

проводить у письмовій формі перевірку і оцінку знань студентів. При прове-

денні контрольних робіт необхідно дотримуватися ряду дидактичних вимог.  

 5. Перевірка практичних завдань. Для перевірки і оцінки успішності 

студентів велике значення має перевірка виконання ними практичних 

завдань. Вона дозволяє викладачу вивчати ставлення студентів до навчальної 

роботи, якість засвоєння матеріалу, що вивчається, наявність прогалин у 

знаннях, а також ступінь самостійності при виконанні домашніх завдань. 

 6. Тестовий контроль. Суть цього методу полягає в тому, що студентам 

пропонуються питання, на кожне з яких дається п'ять відповідей, але тільки 

одна з них є правильною. На одне тестове питання виділяється одна хвилина 

часу. Отже, упродовж декілька хвилин можна перевірити їхні знання. Чим 

більше тестів, тим надійніша оцінка знань. 
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7. Рейтингова система оцінки якості засвоєння навчального матеріалу.  

Рейтингова система оцінки враховує всю активну діяльність студентів, 

пов'язану з набуттям знань, умінь та інших навичок, що формують 

особистісні якості студентів. 

Основними видами самостійної роботи студентів на кафедрі 

мікробіології та вірусології є: підготовка реферативних доповідей, 

оформлення навчальних таблиць, що включають розробку схем лабораторної 

діагностики інфекційних захворювань і участь у науково-дослідній роботі 

кафедри. Студенти, які бажають отримати додаткову інформацію про 

мікробіологічні дослідження, беруть участь у проведенні експериментів як in 

vivo, так і in vitro з обґрунтуванням аналізу результатів наукових досліджень, 

що відображається у спільних наукових публікаціях і доповідях на 

міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах і з'їздах. Ця 

наукова робота дозволяє студентам отримати додаткові бали за відповідним 

модулем в рамках дисципліни. 

Крім того, на кафедрі по вівторках та суботах організовано проведення 

індивідуальних навчальних занять з метою підвищення рівня підготовки 

студента та розкриття індивідуальних творчих здібностей, а також 

консультацій - як форми навчального заняття. 

 У системі навчальної роботи повинні знаходити своє застосування всі 

розглянуті вище методи перевірки та оцінки знань з тим, щоб забезпечити 

необхідну систематичність і глибину контролю за якістю успішності 

студентів.  

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК, ЯК ФАКТОР 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ  

МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ  

І.В. Бирчак 

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Досвід викладання дисципліни «Акушерство і гінекологія» показує, що 

студентський науковий гурток (СНГ) залишається однією з важливих форм 

організації самостійної роботи студента, способом формування професійної 

мотивації та елементом виховного процесу. Однією з головних ланок роботи 

СНГ є створення умов для поглибленого вивчення дисципліни студентам, які 

виявляють зацікавленість до неї і бажають присвятити свою подальшу 

лікарську діяльність саме їй. Важливим у роботі студентського гуртка є 

принцип добровільності, що дозволяє з легкістю проводити цілеспрямовану 

роботу з виявлення та формування серед студентів майбутніх акушерів-

гінекологів, які в подальшому займатимуть достойне місце не тільки в 

практичній медицині, але і на ниві науки.  

Багаторічний досвід роботи студентського наукового гуртка кафедри 

акушерства, гінекології та перинатології Вищого державного навчального 
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закладу України «Буковинський державний медичний університет» свідчить 

про його цінний вклад у навчання і становлення майбутніх лікарів. Розробка і 

затвердження освітніх програм дає можливість кафедрам формувати в них 

два рівні засвоєння дисципліни: базовий і підвищений. Останній відкриває 

колективам кафедри великі можливості для індивідуальної роботи з 

талановитими, професійно орієнтованими студентами, які займають перші 

позиції в рейтингу студентів університету. Продуктивно працюючи 

впродовж багатьох років у СНГ, студенти обирають для себе нелегку 

професію акушера-гінеколога, реально уявляють її складність. Разом з тим, 

вони підвищують майстерність, рівень теоретичної та практичної підготовки, 

отримують той багаж знань та умінь, який необхідний майбутньому лікарю. 

Набуті практичні навички значно виділяють гуртківців серед інших 

студентів, тому робота в СНГ є суттєвим етапом в підготовці кваліфікованого 

фахівця. Сучасні інформаційні технології сьогодні дозволяють реалізувати 

нові форми і методи навчання із застосуванням моделювання явищ і 

процесів, що розглядаються на засіданнях наукового товариства, сприяють 

розвитку пізнавального інтересу студентів і мотивації до предмета в цілому, 

що позитивно впливає на якість освіти. 

Таким чином, студентський науковий гурток кафедри акушерства, 

гінекології та перинатології опираючись на власні традиції, виховуючи і 

навчаючи студентів сьогодні, упевнено будує плани на майбутнє, формує 

загальнокультурні і професійні компетенції, що забезпечують успішну 

діяльність лікаря. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНІ 

ХВОРОБИ» НА КАФЕДРІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

С.В. Білецький, Л.П. Сидорчук, О.А. Петринич,  

Т.В. Казанцева, А.А. Соколенко 

Кафедра сімейної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В умовах реформування охорони здоров‘я діяльність усіх медичних ВНЗ 

і закладів післядипломної освіти зорієнтована на підвищення ефективності 

додипломної та післядипломної підготовки сімейних лікарів високої ква-

ліфікації. 

Викладання внутрішніх хвороб на кафедрі сімейної медицини Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медич-

ний університет» (БДМУ) відрізняється від додипломного етапу підготовки 

лікарів. Беручи до уваги наявність базисної підготовки лікаря, основна увага 

лікарів-інтернів та сімейних лікарів приділяється вмінню використовувати в 

своїй роботі досягнення доказової медицини, а також Адаптованих клінічніх 

настанов (АКН) та Уніфікованіх клінічніх протоколів (УКП) надання 

медичної допомоги за різними нозологіями. Звертається увага на набуття 
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практичних навичок пошуку в інтернеті даних щодо громадського обгово-

рення проектів АКН і УКП, а також затверджених МОЗ України АКН і УКП. 

На практичних заняттях викладачі підкреслюють різницю між 

емпіричною та доказовою медициною. Доказова медицина (англ. Evidence-

based medicine – медицина, що базується на доказах; науково обґрунтована 

медична практика) − підхід до медичної практики, при якому рішення про 

застосування профілактичних, діагностичних і лікувальних заходів 

приймаються виходячи з наявних доказів їх ефективності та безпеки, а такі 

докази піддаються пошуку, порівнянню, узагальненню та широкому 

розповсюдженню для використання в інтересах хворих (Evidence Based 

Medicine Working Group, 1993). Доказова медицина – добросовісне, точне і 

свідоме використання кращих результатів клінічних досліджень для вибору 

лікування конкретного хворого. Принципи доказовості – це прорив у 

медицині, це те, що дозволить зменшити кількість помилок та невірних 

діагнозів у практиці лікаря, «білих плям» у медичній науці.  

Важливою складовою практичних та семінарських занять є набуття 

практичних навичок роботи з АКН і УКП.  

На сьогодні в Україні, з метою формування високоякісної клінічної 

практики, має місце процес адаптації до наших умов клінічних настанов, що 

розроблені в провідних світових центрах з використанням засобів доказової 

медицини та подальшою розробкою на даній основі стандартів та протоколів 

медичної допомоги.  

Лікарі-інтерни та лікарі-слухачі детально знайомляться зі структурою 

УКП, особливістю роботи з ними. Звертається увага на наявність в УКП 

корисної інформації як для лікаря (лікарські засоби, таблиці 

медикаментозного лікування, тактика лікування при супутній патології), так і 

для пацієнта (інформаційний лист для пацієнта щодо попередження 

прогресування захворювання і розвитку ускладнень, дієтичний режим). 

На заключному етапі заняття лікарі-інтерни та лікарі-слухачі складають 

алгоритм дії сімейного лікаря щодо досліджуваної нозології і маршрут 

пацієнта відповідно до УКП.  

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Т.В. Бірюкова 

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Біофізика є наукою, яка вивчає основи структурної організації живого 

організму на молекулярному рівні, способи і особливості функціонування 

складних живих систем. Мета курсу - послідовне викладання основ біофізики 

як самостійної науки, що має свій предмет і методи дослідження, власну 

теоретичну концептуальну базу і області застосування. Завдання курсу 

полягає у виявленні фізичних механізмів в біологічних явищах шляхом 
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розкриття загальних молекулярних механізмів взаємодій, які лежать в основі 

біологічних процесів з погляду фізичних законів.  

Шляхи вирішення цієї задачі необхідно розглядати в світлі сучасного 

стану проблеми фундаментальності та спеціалізації вищої освіти. Розвиток 

науки і виробництва, інтеграція і виникнення нових (міждисциплінарних) 

галузей науки потребує фахівців з принципово новими знаннями, що лежать 

на перетині фізики, медицини та біології. Тому успішна робота після 

закінчення вищого навчального закладу залежить від того, наскільки 

випускник може постійно поновлювати запаси первинних знань і 

підвищувати тим самим свій професійний рівень. Основною метою такої 

самоосвіти на сьогодні є розвиток творчого мислення, уміння самостійно 

застосовувати і цілеспрямовано поповнювати свої знання, швидко 

орієнтуватися у вирішенні нових проблем. Це залежить від ступеня засвоєння 

основ науки і принципів їх застосування в наукових дослідженнях та на 

виробництві. Дисципліна «Медична та біологічна фізика» достатньо складна 

і багатогранна, її викладання вимагає залучення не лише матеріалів з різних 

розділів біології, але й широкого використання сучасних методів в різних 

розділах фізики, математики, фізичної хімії. У цьому полягає одна з головних 

труднощів вивчення біофізики. Студенту, який приступив до вивчення цієї 

дисципліни потрібно оволодіти фундаментальними поняттями і логічними 

концептуальними схемами, характерними для біології та фізики, тобто 

уміння мислити «біологічно» і «фізично». Тому доцільним на семінарських 

заняттях є використання проблемних методів навчання. Проблемні методи 

базуються на цільовій настанові «Не від знання до проблеми, а від проблеми 

- до знання!». Студенти включаються в активну інтелектуальну та практичну 

діяльність, відбувається співтворчість студента і викладача. Викладач 

продумує не тільки систему питань, а й передбачувані відповіді студентів і 

можливі «підказки», які направляють їх думку у потрібне русло. Створення 

проблемних ситуацій на заняттях біофізики дозволяє підвищити інтерес 

студентів до вивчення фізики, рівень навченості і умінні вирішувати 

виникаючі проблеми. У висновку викладач підводить підсумок, допомагаючи 

студентам зробити правильні висновки. Під час розв‘язання проблемних 

ситуацій формуються інтелектуальні вміння, навички найпростіших уза-

гальнень, вміння формулювати питання, аргументувати відповідь, підви-

щується рівень компетентності студентів.  

Таким чином, я вважаю, що створення проблемних ситуацій на 

заняттях, робить заняття більш значущим, так як це слідує логіці процесу 

наукового пізнання: Ф - Г - М - Е (факти - гіпотеза - модель - експеримент). 

Вміння висувати гіпотези, вирішувати проблеми дає можливість гармонійно 

співіснувати з навколишнім середовищем, відповідає вимогам сучасної 

підготовки спеціалістів. 
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СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ НА ЗАНЯТТЯХ З 

МІКРОБІОЛОГІЇ 

О.О. Бліндер, А.В. Гуменна, Д.В. Ротар 

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Навчальний процес у медичному вищому навчальному закладі є 

складною багатогранною системою, яка ґрунтується на органічній єдності і 

взаємозв'язку викладання (діяльності викладача) і учіння (діяльності сту-

дента), спрямованих на досягнення цілей навчання, розвитку особистості 

студента, його підготовки до професійної діяльності. Цей процес є 

ефективним за умови наявності надійного зворотного зв‘язку між обома його 

діючими суб'єктами: викладачем та студентом. Діяльність викладача 

спрямована на управління навчально-пізнавальною діяльністю студента 

отже, контроль за ходом і результатами навчального процесу є однією з форм 

такого зв'язку. Вирішення ситуаційних задач на практичних заняттях є прик-

ладом поєднання ефективного методу контролю та інтерактивного навчання 

(від «Inter» – взаємний та «act» – діяти). Їх можна використовуватися при 

розв‘язанні як теоретичних питань так і при проведенні лабораторних робіт. 

При вирішенні ситуаційних задач студент не механічно відтворює 

теоретичний матеріал, викладений на лекції чи у підручнику, а демонструє 

здатність його застосування, шляхом формулювання висновку, складання 

плану подальших дій, і т. ін. Під час колективного вирішення ситуаційної 

задачі студенти вчаться висловлювати свою думку і слухати точку зору 

колег, аналізувати інформацію, обговорювати проблему з колегами та 

приймати спільне рішення. 

Формулювання умови задачі, внесення меншої чи більшої кількості 

даних, дозволяє використовувати цей метод контролю на різних етапах 

заняття. Найкраще цей вид контролю використовувати наприкінці основної 

частини заняття, після усного опитування та виконання практичної роботи. 

Студент вголос зачитує отриману задачу і після кількох хвилин обдумування, 

відповідає, аргументуючи своє заключення чи роздуми. Викладач пропонує 

висловитися бажаючим а, наостанок, підсумовує та, за потреби, робить 

правки. Наприклад, в умові задачі описано випадок інфекційного 

захворювання з типовими для нього симптомами та вказаним попереднім 

діагнозом. З метою контролю засвоєння знань з епідеміології цього 

захворювання та резистентності його збудника до впливу факторів 

зовнішнього середовища студентам пропонується скласти схему проведення 

заходів неспецифічної профілактики. Студент, виконуючи поставлене 

завдання, повинен визначити джерело даної інфекції, вказати можливі 

способи для розривання шляху її передачі, згадати морфологічні особливості 

збудника, для коректного вибору дезінфектанту, передбачити тривалість 

спостереження сімейним лікарем за вогнищем інфекції. Викладач може 
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запропонувати іншим студентам задати запитання тому хто відповідає, щодо 

проблеми задачі, або запропонувати змінити чи доповнити умову задачі. 

Викладач оцінює роботу усіх учасників обговорення. 

Студенти у ході вирішення ситуаційних завдань, демонструють уміння 

застосовувати вивчений теоретичний матеріал, краще розуміють значення 

окремих властивостей мікроорганізмів, засвоюють алгоритми лабораторного 

дослідження, вибору того чи іншого виду профілактики інфекційного 

захворювання. Наприкінці вивчення модулів «спеціальна бактеріологія» та 

«спеціальна вірусологія», студенти з цікавістю розігрують ситуаційні задачі у 

ролях: лікар-інфекціоніст, лікар-епідеміолог, лікар-лаборант, пацієнт.  

 Ситуаційні задачі мають бути обов'язковими методами контролю 

ефективності роботи студентів, адже в процесі розв‘язування реальних 

ситуацій, складаються умови для активного розвитку професійного мислення 

сучасного фахівця. 

ДО 150 РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  

ДАНИЛА КИРИЛОВИЧА ЗАБОЛОТНОГО 

О.О. Бліндер, І.Й. Сидорчук, І.П. Бурденюк 

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У 2016 році виповнюється 150 років від дня народження видатного 

українського вченого мікробіолога, епідеміолога, дійсного члена Академії 

наук СРСР, першого президента Всеукраїнської Академії наук Данила Кири-

ловича Заболотного. Його життєвий шлях був не легким, але яскравим, 

позначений значними результатами його невтомної праці, і гідний світлої 

пам'яті.  

Народився Д.К. Заболотний 16 грудня 1866 року у родині селянина 

села Чоботарка Подільської губернії (зараз Заболотне, Вінницької області). 

Після смерті батька переїздить до Ростова-на-Дону, а потім до Одеси, де 

живе у родичів і навчається. Після закінчення гімназії вступив на при-

родничий факультет Новоросійського університету (м. Одеса), звідки за 

кілька місяців до закінчення, був виключений за участь у студентській 

сходці. Після звільнення з ув'язнення, працював на Одеській бактеріологічній 

станції на запрошення свого колишнього викладача Я.Ю. Бардаха. У 

1891 році склав екстерном державні екзамени у Новоросійському універ-

ситеті на ступінь магістра природничих наук та вступив на третій курс 

медичного факультету Київського університету. Наступного року, працюючи 

під керівництвом професора В.В. Підвисоцького на кафедрі загальної 

патології, опублікував праці по фосфоресценції одеських лиманів за 

результатами робіт проведених на Одеській бактеріологічній станції.  

Після закінчення медичного університету працює епідеміологом у 

Кам'янці-Подільському. Тут, лише за рік, молодий лікар працює на епідеміях 

холери та дифтерії, випробовує на собі ефективність протидифтерійної 
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сироватки, створює бактеріологічну лабораторію. Наступного року 

Д.К. Заболотний повертається до Києва, де починає військову службу 

полковим лікарем, а потім стає керівником заразним відділенням та 

лабораторією Київського окружного військового госпіталю. 

У 1897 р. у складі експедиції під керівництвом В.К. Високовича для 

вивчення епідемії чуми, що спалахнула в Індії, від'їжджає до Бомбея. 

Продовжує вивчення шляхів перенесення чуми на Аравійському півострові. 

Наприкінці цього ж року на запрошення І.І. Мечнікова для наукової обробки 

зібраного матеріалу вирушає до Пастерівського інституту в Парижі.  

У 1898 р. Д.К. Заболотний працює в Пастерівському інституті. Бере 

участь в експедиції до Монголії та Китаю, де вивчає ендемічні вогнища чуми. 

За вклад у науку, він був нагороджений президентом Франції найвищою 

відзнакою за цивільні заслуги - орденом Почесного легіону. Того ж року 

Д.К. Заболотного обирають керівником кафедри медичної бактеріології 

Жіночого медичного інституту у Петербурзі. Він стає засновником першої в 

Росії самостійної кафедри медичної мікробіології при інституті. Продовжує 

вивчати епідеміологію чуми. Першим висловлює гіпотезу про роль гризунів 

як хранителів чумних бактерій у природі. Працює в експедиціях по Персії 

(зараз Іран), Аравії, Месопотамії, Шотландії, Португалії, Марокко і, 

звичайно, Росії.  

У 1903р. виходять у світ лекції Д.К. Заболотного «Основи загальної 

мікробіології», прочитані у Жіночому медичного інституті. І цього ж року 

вчений починає працювати у відділі загальної мікробіології Інституту 

експериментальної медицини під керівництвом С.М. Виноградського. 

Започатковує новий напрямок наукових досліджень з питань сифілісу. За 

результатами своїх робіт на цю тему в 1908 р. захищає дисертацію на ступінь 

доктора медицини. 

У 1910 р. через посилення захворювань в Україні (Катеринослав, 

Херсон, Ростов-на-Дону, Київ) знову значне місце у дослідженнях 

Д.К.Заболотного займає холера. 

У 1913 р. вчений очолює дослідницький загін Інституту експери-

ментальної медицини для вивчення причин ендемічності чуми на південному 

сході Росії. Організовує перші в історії медицини протичумні лабораторії. З 

початком першої світової війни зайнятий - організацією боротьби з 

епідеміями на Галичанському, Західному, Східному, Кавказькому фронтах. 

У 1919 р. Данило Кирилович переїжджає до Одеси, де його призна-

чають першим ректором медичного інституту. Тут він розгортає роботу з 

боротьби із висипним тифом: організовує і очолює комісію з вивчення 

інфекції, організовує першу кафедру епідеміології. Саме від висипного тифу 

у 1918 р. померла вірна супутниця вченого, друг і порадник дружина 

Людмила Радецька-Заболотна. 

З 1923 р. Д.К. Заболотного переводять на роботу в систему Академії 

наук СРСР. А від 1926р. - він був дійсним її членом. 
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Вчений багато зробив у вивченні та трактуванні ролі мікробіологічного 

чинника, біологічних властивостей збудників різних захворювань у 

виникненні, розвитку та згасанні епідемій, що і принесло йому світове 

визнання. У 1928 р. він взяв участь у Міжнародному серологічному конгресі 

у Копенгагені. У цьому ж році переїздить до Києва, у зв'язку з обранням 

президентом Всеукраїнської Академії наук, у складі якої заснував Інститут 

мікробіології та епідеміології.  

Помер великий вчений 15 грудня 1929 р. На сьогодні його ім'я носить 

один із найбільших наукових центрів України - Інститут мікробіології та 

вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України, Вінницький медичний 

коледж, рідне село, вулиця в Одесі. Колектив кафедри мікробіології та 

вірусології Буковинського державного медичного університету пишається 

тим, що в період з 1947 по 1955 pp. цю кафедру очолював гідний учень 

Д.К.Заболотного, вчений зі світовим іменем Георгій Платонович Калина. 

Нехай усім нам дороговказом будуть останні слова Данила Кириловича: 

«Діти мої дорогі, любіть науку і правду». 

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ 

О.І. Боднарюк 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В умовах реформування вищої освіти та системи охорони здоров‘я в 

Україні збільшується потреба вдосконалення медичної освіти. 

Під час вивчення клінічних дисциплін студенти знайомляться з різними 

нозологічними формами захворювань, їх клінічними проявами, принципами 

лікування, догляду та профілактики, оволодівають навиками обстеження 

пацієнта та надання невідкладної допомоги. Майбутню медсестру готуємо 

так, щоб вона могла забезпечити оптимальні санітарно-гігієнічні умови у 

приміщенні, де знаходиться хворий, забезпечити особисту гігієну хворого, 

лікувальне харчування, проведення належного диференційованого догляду за 

хворими, динамічного спостереження та оцінки стану пацієнта. Також нам 

необхідно навчити студентів досконалому володінню маніпуляційною 

технікою, вмілому виконанню призначень лікаря, підготовці пацієнта та 

всього необхідного для діагностичних та лікувальних процедур, забору 

матеріалу для лабораторних досліджень .  

Щоб забезпечити оволодіння студентами професійними уміннями та 

навичками, необхідно розв‘язати ряд теоретичних і практичних проблем, 

зокрема, удосконалення процесу їх формування. Цій проблемі педагогічна 

наука і практика приділяє значну увагу. За останні роки в літературі 

з`явилося чимало цікавих ідей і концепцій, спрямованих на всебічний 

розвиток особистості кожного студента, його пізнавальних умінь та навиків. 

У педагогічному арсеналі викладачів з‘являється все більше засобів та 

прийомів проблемного навчання, алгоритмізації та ін.  
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Основними педагогічними прийомами та методами, за допомогою яких 

викладачі – клініцисти краще досягають поставленої мети є:  

1. Особистісно орієнтоване навчання – навчання, центром якого є 

особистість, з її можливостями, самобутністю.  

2. Інформаційні технології – сукупність методів і технічних засобів 

збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання 

інформації за допомогою комп‘ютерів і комп‘ютерних комунікацій.  

3. Інтерактивна технологія навчання – організація навчального процесу, 

за якої студент активно приймає участь у колективному, заснованому на 

взаємодії усіх його учасників, процесу навчального пізнання. 

Організація вивчення навички студентами за допомогою такого 

навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне вирішення 

проблеми на основі аналізу клінічної ситуації. Під час такого навчання 

розвиваються різні сторони особистості студента: інтелектуальні, моральні та 

професійні якості, формується майбутній спеціаліст в цілому. Під час форму-

вання практичних навичок викладачеві необхідно враховувати навчально-

пізнавальну діяльність студентів з різним рівнем розвитку їх індивідуальних 

особливостей. Необхідно на заняттях робити акцент на більш тісний зв'язок 

навчання з клінічною медициною. На практичних заняттях перед студентами 

необхідно ставити конкретні завдання, які пов‘язані з їх майбутньою 

професійною діяльністю, щоб студенти бачили важливість цієї навички.  

Для покращення формування практичних навичок викладачам 

необхідно широко використовувати наочні прийоми навчання, що дає 

можливість організувати навчально-пізнавальну діяльність студентів на 

більш високому рівні, розвивати розумову активність та ініціативу при 

засвоєнні навичок. На практичних заняттях можна використовувати плакати, 

таблиці, стенди, муляжі, історії хвороб, малюнки та фотографії хворих, 

демонстрацію навчальних слайдів, аудіоматеріалів та відеофільмів тощо. На 

клінічних базах найкраще сприяє формуванню навичок їх безпосереднє 

виконання на пацієнтові. Багаторазове повторення навички дозволяє її 

вдосконалити та довести до автоматизму; і таким чином формується 

професійне вміння, яке залишається на все життя. Кожен студент повинен 

мати можливість працювати індивідуально, а після вивчення кожної навички 

студент зобов‘язаний продемонструвати її викладачеві на оцінку. 

Велике значення мають міждисциплінарні зв‘язки з докліничними 

дисциплінами: анатомією, фізіологією, патологічною анатомією і фізіолог-

гією, фармакологією, доглядом за хворими та ін., які дозволяють якнайкраще 

підійти до вивчення практичних навичок та вмінь з позицій різних 

дисциплін.  

Такий системний підхід до вивчення навички сприяє розвитку 

спостережливості та активності студентів, підвищує уміння самостійно 

працювати, а в майбутній професійній діяльності краще розібратись у 

клінічній ситуації та більш ефективно допомогти хворому. А пошук нових 

шляхів і засобів навчання, індивідуалізація та достатня методична підготовка 
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викладачів, вміле використання ними матеріально – технічної бази кабінетів 

доклінічної практики дозволяє покращити професійні якості майбутніх 

медсестер, які зможуть проявити себе у практичній медицині.  

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИТИ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКУ 

ВИВЧЕННЯ БІОФІЗИКИ СТУДЕНТАМИ МЕДИКАМИ 

В.Ф. Боєчко  

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Бурхливий розвиток інформаційних технологій, технічного прогресу, 

виникнення екологічних і енергетичних проблем вимагає від суспільства, а 

особливо від молоді змінити своє ставлення до вивчення фундаментальних 

наук, зокрема математики, фізики, хімії і біології. 

Вивчення біофізики, як міждисциплінарної області знань, студентами 

медиками необхідно для оволодіння сучасними методами діагностики та 

лікування, а також методами доказової медицини. Для отримання студентами 

необхідних знань потрібно змінювати підходи і методику до вивчення 

біофізики, а саме:  

1. Змінити програму. Вибрати найбільш важливі фундаментальні 

розділи біофізики, які необхідні для розуміння діагностичних, лікувальних та 

екологічних процесів на Землі. Наприклад, тема: «Електромагнетизм. Магні-

тобіологія», без знань, поняття орбітального, власного магнітних моментів, 

гіромагнітного відношення та розщеплення енергетичних рівнів у магніт-

ному полі неможливо зрозуміти роботу магніто-резонансної томографії. 

2. Вивчення кожної теми наблизити до практичної роботи лікаря і 

здійснювати контроль через виконання практичних завдань кожним 

студентом. 

3. Викладач повинен бути консультантом для кожного студента при 

виконанні практичного завдання (роботи). 

4. У процесі консультації і перевірки індивідуальної роботи студента 

необхідно оцінювати його підготовку і знання. 

5. Обов‘язково провести аналіз із студентами отриманих результатів і 

показати їх зв‘язок із практичною роботою лікаря. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З 

ДИСЦИПЛІНИ «ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ»  

Т.М. Бойчук, А.А. Ходоровська, Г.М. Чернікова  

Кафедра гістології, цитології та ембріології 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Зміни, які відбулися в суспільстві, зумовлюють подальшу модернізацію 

сучасної вищої освіти шляхом розширення використання новітніх освітніх і 

педагогічних технологій в межах Болонського процесу.  
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На кафедрі гістології, цитології та ембріології навчання за кредитно-

модульною системою проходить відповідно до основних її положень та 

принципів і базується на основних положеннях та принципах, до яких 

належать: кредитність, модульність, методичне консультування, організа-

ційна динамічність, гнучкість та партнерство, пріоритетність змістової й 

організаційної самостійності та зворотного зв‘язку між студентом і 

викладачем, науковість та прогностичність, технологічність та інновацій-

ність, усвідомлення перспектив. 

Навчання студента в умовах кредитно-модульної системи передбачає 

оцінювання кожного виду навчальної діяльності студента в межах (модуля). 

Оцінювання є бальним і займає питому частку у підсумковій оцінці з 

дисципліни. Оцінка за поточну навчальну діяльність визначається з 

урахуванням оцінок поточного контролю практичних занять та балів за 

виконання студентом індивідуальної роботи. Загальна оцінка за модуль 

визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність та балів, які 

студент отримав при здачі підсумкового контролю засвоєння модуля. 

Індивідуальна робота студента є невід‘ємною складовою частиною 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка дає 

можливість не лише контролювати рівень знань та вмінь студентів, але й 

регулювати, коректувати та керувати потенціалом особистості студента. 

Індивідуальна робота дає можливість цілеспрямовано діяти на мотивацію 

пізнавальної діяльності студента та є шляхом кращого вивчення навчального 

матеріалу. На кафедрі гістології, цитології та ембріології індивідуальна 

робота студента передбачає індивідуальні навчально-дослідні завдання, які 

мають навчальний, навчально-дослідницький або проектно-конструкторсь-

кий характер і проводяться під керівництвом викладача в позааудиторний час 

із урахуванням потреб і можливостей студента. Студент має можливість 

отримати додаткові бали так, як за індивідуальну роботу для студентів 

спеціальності «Лікувальна справа» при успішному її захисті та завершенні, 

студенту нараховується 6 балів при складанні підсумкового модульного 

контролю I і 5,3 бали – при складанні II підсумкового модульного контролю 

відповідно. Індивідуальна робота студента включає наступні види роботи: 

написання гістологічних кросвордів із конкретних тем розділів дисципліни, 

участь у роботі студентського наукового гуртка, виступи та участь на 

наукових конференціях, прийняття участі в олімпіадах з дисципліни.  

Науково-дослідницьку роботу бажають виконувати студенти, які добре 

навчаються та хочуть спробувати свої сили у проведенні експериментальних 

наукових досліджень та виконанні інших творчих завдань. Тому навчання на 

кафедрі гістології, цитології та ембріології у Вищому державному 

навчальному закладі України «Буковинський державний медичний універ-

ситет» за кредитно-модульною системою дає можливість підвищення та 

врахування всіх досягнень студента не тільки в навчальних навантаженнях, а 

і при написанні гістологічних кросвордів із конкретних тем розділів 

дисципліни, участі в експериментально - предметних олімпіадах та науково-
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дослідницьких роботах. На сьогоднішній день спостерігається удвічі більший 

відсоток студентів, які приймають участь в олімпіадах з дисципліни 

порівняно з минулими роками. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДОГЛЯДУ ЗА 

ХВОРИМИ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ 

Л.Д. Борейко
1
, І.А. Плеш

1
, С.В. Юрнюк

2
, Н.О. Сливка

1
, А.І. Перижняк

1
 

1
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

2
Кафедра судової медицини та медичного права 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (ЄКТС) вимагає якісно нових підходів до організації навчального 

процесу з метою підвищення професійної підготовки майбутніх медичних 

працівників. 

На кафедрі догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

навчання студентів проводиться згідно з вимогами Болонської декларації. На 

принципах ЄКТС організації навчального процесу розроблена навчальна 

програма з дисципліни «Догляд за хворими».  

Комп‘ютеризація освітнього процесу є активізуючим чинником 

навчання. Мультимедійне подання навчальної інформації дозволяє значно 

підвищити ефективність засвоєння матеріалу студентами на практичних 

заняттях. Інформаційно-комунікаційні та дистанційні технології навчання 

дають змогу забезпечити студентів електронними навчальними ресурсами 

для самостійного опрацювання, завданнями для самостійного виконання, 

реалізувати індивідуальний підхід до кожного студента. Використання 

дистанційних технологій дає можливість студентам вибирати зручний час 

для вивчення й засвоєння програмного матеріалу, самостійно здійснювати 

аналіз своєї навчальної діяльності; викладачам – систематично керувати 

навчальною роботою студентів, контролювати й аналізувати їх діяльність.  

Електронні навчальні курси (ЕНК) на сервері дистанційного навчання 

університету в середовищі «MOODLЕ» дають змогу студентам покращити 

засвоєння навчального матеріалу, а на практичному занятті - оптимальніше 

використати відведений час. Крім того, мультимедійні ресурси дозволяють 

студентам вже на етапі підготовки до навчального заняття у відеорежимі 

побачити методики виконання сестринських маніпуляцій. Студентам 

надається алгоритм пошуку додаткових відомостей з посиланнями на 

паперові чи електронні видання, в тому числі ресурси Інтернет.  

Важливим етапом підготовки студента до практичного заняття є 

самоконтроль. Для цього в ЕНК в кінці кожного тематичного розділу 

створені тестові завдання для самоконтролю, які дають можливість студенту 

самостійно пройти тестування в on-line режимі. Тестування можливе в 

навчальному та контролюючому режимах.  
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На практичних заняттях використовуються такі методи як 

«пояснювально-ілюстративний», «репродуктивний», «проблемного викладу», 

«частково-пошуковий», «дослідницький».  

На кожному практичному занятті оцінюється рівень засвоєння 

студентами матеріалу. Для цього застосовуються різноманітні засоби 

контролю: індивідуальне усне та письмове опитування, тестові завдання, 

ситуаційні задачі та контроль виконання практичних навичок, передбачених 

навчальною програмою. Контроль знань дисциплінує студентів, виховує 

відповідальність, забезпечує систематичну роботу з вивчення дисципліни. 

Використання тестового контролю займає особливе місце в розробці та 

впровадженні в навчальний процес нових підходів до оцінювання досягнень 

студентів і виявлення рівня знань. До переваг тестів відносять: уніфіко-

ваність та стандартизованість; можливість одночасно охопити контролем 

усіх студентів; можливість систематично проводити «зрізи успішності», 

зменшуючи витрати часу викладачів на здійснення контролю, можливість 

вести контроль по всьому матеріалу, а не вибірково. Однак, доцільним є 

розв‘язання клінічних ситуаційних задач, що вимагає від студента логічного 

мислення, а не тільки вибору правильної відповіді тесту. Під час усної 

відповіді студенти вчаться висловлювати свої думки, більше спілкуватися. 

Відповідно до основних положень ЄКТС більша увага студентів 

повинна приділятися самостійному навчанню, що не завжди позитивно 

сприймається студентами. Саме на позааудиторну навчальну діяльність 

студента відводиться більше часу, включаючи обов'язкову (підготовка до 

поточних аудиторних занять) і спеціальну (індивідуальні заняття), 

спрямовану на поглиблення та закріплення знань студента. При цьому 

важливою є роль викладача – навчити студента вчитися і в подальшому 

вдосконалювати свої професійні знання. 

Отже, організація навчального процесу з дисципліни «Догляд за 

хворими» є передумовою належного засвоєння теоретичного матеріалу та 

оволодіння практичними навичками згідно з ЄКТС, що дозволяє якісно 

здійснювати підготовку майбутнього медичного працівника.  

ЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ 

СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 

А.С. Борисюк 

Кафедра психології та соціології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Загальнонауковою тенденцією розвитку медицини сьогодні виступає 

інтеграція біологічних, психологічних та соціологічних підходів до людини. 

Нерозривний взаємозв‘язок психіки й соматики вимагає цілісного підходу до 

пацієнта. Здатність розрізняти індивідуальні особливості психічних процесів, 

діагностувати емоційні стани і властивості особистості, диференціювати 

вікові психологічні особливості особистості, регулювати професійне 
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спілкування в системі «лікар-пацієнт» з урахуванням індивідуально-

психологічних властивостей допоможе майбутньому лікарю краще пізнати 

себе та в подальшому здійснювати ефективний психологічний вплив на 

особистість пацієнта. Вищезазначене можливе за умови високого рівня 

теоретичної та практичної підготовки майбутнього фахівця.  

Сучасне суспільство з його динамічним розвитком та постійною 

зміною умов потребує всебічно розвинених соціально активних 

особистостей, із високим рівнем адаптивних здатностей, гнучким мисленням 

та вмінням швидко вчитись, самостійно опановуючи необхідні для 

розв‘язання актуальних задач знання. 

Обов‘язковою передумовою для формування таких професіоналів є 

якісна фундаментальна освіта, володіння сучасними інформаційними 

технологіями, багата внутрішня культура. Не менш важливі для фахівців 

соціономічних спеціальностей професійно значущі особистісні якості, проте 

підґрунтям для їх реалізації завжди виступатиме комплекс необхідних знань, 

умінь та навичок, засвоєних у процесі професійної підготовки. Фундамен-

тальна теоретична підготовка не лише озброює майбутнього лікаря знання-

ми, що необхідні для ефективного виконання ним професійних функцій, а й 

готує до роботи в насиченому інформаційному середовищі, до постійного 

навчання, самовдосконалення, підвищення кваліфікації та розширення про-

фесійних можливостей. Професійний розвиток, що відбувається в процесі 

теоретичної підготовки майбутнього лікаря, не в останню чергу полягає у 

розвитку його самосвідомості, зокрема й професійної, здатності до рефлексії 

та самоаналізу. 

Важливим компонентом якісної теоретичної підготовки майбутніх 

лікарів є розвиток культури професійного мислення. Загальновідомо, що 

високий рівень розвитку професійного мислення забезпечує фахівцеві 

відчуття стабільності та впевненості у власних силах, оскільки надає макси-

мальний ступінь свободи у вирішенні поставлених перед ним питань, не 

прив‘язуючи до конкретних знань чи готових сценаріїв, алгоритмів діяль-

ності, а стимулюючи до самостійного вибору засобів та напрямів активності. 

Отже, теоретична підготовка майбутніх лікарів у вищому навчальному 

закладі повинна бути спрямована не лише на ретрансляцію певного об‘єму 

професійно значущої інформації, а й на розвиток здатності до рефлексії та 

самоусвідомлення. Високий рівень розвитку професійної самосвідомості в 

поєднанні з якісною професійною підготовкою забезпечує професіоналові 

необхідну гнучкість у пристосуванні до мінливих умов, здатність розв‘язу-

вати нестандартні задачі, адаптуватись до вимог дійсності, не втрачаючи при 

цьому власної ідентичності. 
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

СТУДЕНТА-МЕДИКА 

Р.Є. Булик, М.І. Кривчанська 

Кафедра медичної біології та генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» , м. Чернівці 

Для вдосконалення і оптимізації навчального процесу використо-

вуються мультимедійні технології. Мультимедійний спосіб подання інфор-

мації класифікують на лінійний – відео, музика, звукові файли, людина, що 

переглядає даний матеріал не може вплинути на його зміст і нелінійний 

спосіб подання інформації – дозволяє людині брати участь у поданні 

інформації, взаємодіючи якимось чином із засобом відображення мульти-

медійних даних («інтерактивність»). Застосування засобів мультимедіа в 

навчальному процесі дозволяє зробити наступне: підвищити ефективність 

навчального процесу; розвивати комунікативні та соціальні здібності 

студентів; істотно розширювати можливості індивідуалізації і диференціації 

дистанційного навчання; визначити студента як активного суб'єкта пізнання, 

визнати його самоцінність; врахувати суб'єктивний досвід, його індиві-

дуальні особливості; здійснювати самостійну навчальну діяльність; 

розвивати навички роботи з сучасними технологіями. 

Якість викладання навчального матеріалу залежить від рівня підго-

товки викладача, опанування ним сучасною методикою викладання та 

володінням мультимедійними технологіями навчання. Організація занять та 

лекцій із використанням медіапроектора дає можливість наочно демон-

струвати навчальний матеріал та економити час. Мультимедійні засоби – це 

потужний інструмент розвитку різних якостей особистості як викладача так і 

студента. Заздалегідь готуючись до лекції, лектор розробляє на комп'ютері 

слайди, доповнюючи їх відеоінформацію, за потреби звуковий супровід та 

елементи анімації тощо. Одним з важливих завдань, що стоїть перед систе-

мою вищої професійної (медичної) освіти в теперішній час є формування 

високого рівня інформаційної культури майбутніх медичних фахівців. 

Сучасні мультимедійні технології володіють потужним педагогічним 

потенціалом і є ефективним засобом в навчальному процесі, необхідність 

застосування мультимедійних засобів очевидний. Забезпечення вузів комп'ю-

терною технікою уможливило вдосконалення навчального процесу шляхом 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Як показує 

практика, використання мультимедійного супроводу істотно покращує 

сприйняття й осмислення питань, що розглядаються студентами, створює 

більш комфортні умови для аудиторної роботи студентів та викладачів, що 

дозволяє істотно підвищити ефективність навчального процесу. 

Досвід показує, що впровадження мультимедійних технологій в процес 

навчання є досить ефективним, але потребує вирішення великого обсягу 

завдань щодо розвитку матеріально-технічної бази, напрацюванню відпо-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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відного досвіду та методології викладання. Під терміном мультимедіа слід 

розуміти комп'ютерний дидактичний засіб, який представляє зміст навчаль-

ного матеріалу в естетично організованій інтерактивній формі за допомогою 

звукового та візуального сприйняття, забезпечує ефективне протікання 

перцептивно-мнемонічних процесів, дозволяє реалізувати основні дидактичні 

принципи та сприяє досягненню, як педагогічних цілей навчання, так і цілей 

розвитку. 

Упровадження в педагогічний процес мультимедіа-технологій виявило 

ряд позитивних чинників. Співробітниками кафедри медичної біології та 

генетики ефективно застосовуються у навчальному процесі мультимедійні 

продукти, які представлені у вигляді основних складових: текст, аудіо, 

зображення, анімація, відео, інтерактивність тощо; результатом продук-

тивності яких є стійкі системні знання та творчий розвиток особистості; 

сучасний студент-медик вільно опановує та використовує сучасні інфор-

маційні мультимедійні технології для поповнення знань; має стійкі навички 

керування інформаційними системами. Мультимедійні технології з кожним 

днем все більше проникають в різні сфери освітньої діяльності. Це можуть 

бути: мультимедіа підручники, методичні посібники, енциклопедії, навчальні 

посібники, атласи тощо, курси лекцій, дистанційне навчання. Включення 

інформаційних мультимедійних технологій робить процес навчання більш 

технологічним і більш результативним.  

ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ВИКЛАДАННІ ТА ЗАСВОЄННІ ДИСЦИПЛІНИ  

«МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ» 

Р.Є. Булик, Ю.М. Вепрюк 

Кафедра медичної біології та генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На даний час мультимедійні технології є одними з найбільш 

популярних та перспективних педагогічних інформаційних технологій, за 

допомогою яких створюють цілі колекції зображень, текстів і даних, що 

супроводжуються звуком, відео, анімацією та іншими візуальними ефектами. 

Розвиток мультимедійних засобів в інформаційному суспільстві справедливо 

порівнюють за значущістю з появою кіно в індустріальному суспільстві. 

Метою навчально-методичної роботи на кафедрі медичної біології та 

генетики є підготовка спеціалістів, здатних клінічно мислити, оперативно 

приймати рішення як у нестандартних, так і в типових ситуаціях. Рівень 

підготовки фахівців у галузі медицини характеризується динамікою переходу 

з першого («знаю») та другого («знаю як») рівнів піраміди Джорджа Міллера 

до третього («демонструю») та четвертого («роблю») рівнів.  

Клінічне мислення майбутнього лікаря, а саме, теоретичний фундамент 

формується при вивченні однієї із провідних дисциплін – медичної біології, 

потребує у студентів з перших кроків освоєння цього предмету інтенсивної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0
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роботи, таких сфер людської свідомості, як мислення (поняття, судження, 

умовивід) та інтелект (аналіз, синтез, абстракція, конкретизація, уза-

гальнення), вміння використовувати практичні та теоретичні знання у своїй 

подальшій навчальній діяльності на теоретичних та клінічних кафедрах та у 

професійній сфері. Знання медичної біології дає студентам змогу розширити 

уяву про біологічні закономірності життєдіяльності людини та паразитичних 

форм, про біологічні основи профілактики, діагностики та лікування 

захворювань людини. 

Впровадження у навчальний процес нових мультимедійних технологій, 

у яких об‘єднані текстова, графічна, відеоінформація та анімація складних 

життєвих циклів паразитів та їх морфологічних особливостей, механізмів 

виникнення генних та хромосомних хвороб, дасть можливість студентам 

першого курсу медичного університету поліпшити засвоєння дисципліни 

«медична біологія», яка є складовою частиною медицини та займає значне 

положення у системі підготовки майбутнього лікаря-спеціаліста.  

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ 

ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ В МЕДИЧНИХ ВУЗАХ  

Р.Є. Булик, Н.В. Черновська 

Кафедра медичної біології та генетики  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В умовах зміни структури захворювань, коли спостерігається значне 

зростання спадкової патології, необхідно вдосконалювати підготовку сту-

дентів з медичної генетики. Сучасна генетика розвивається дуже швидко і 

базується на можливостях її вивчення на молекулярному рівні. Глибоке 

розуміння цілого ряду медичних проблем можливе лишень при наявності 

хорошої бази генетичних знань. Виявлення спадкових захворювань, їх 

профілактика і лікування неможливе без генетичної підготовки майбутнього 

лікаря. Основи знань з медичної генетики студенти отримують на кафедрах 

медико-біологічного профілю, тому виникає необхідність в узгодженні 

навчальних програм і системному підході до вивчення генетики. Узгодже-

ність програм дасть можливість пов‘язати викладання генетики між 

кафедрами, зробить його послідовним та усуне дублювання матеріалу. При 

вивченні нової теми необхідно повторити знання, засвоєні раніше, а також 

підкреслити значимість отриманих знань при вивченні наступних дисциплін 

та в професійній діяльності. Це дасть можливість органічно поєднати нову 

тему в єдину систему знань з генетики. Найбільш оптимальним варіантом 

міждисциплінарної інтеграції є на нашу думку створення наскрізної 

програми вивчення генетики на кафедрах медико-біологічного профілю з 

урахуванням часу, який відводиться в навчальних планах. Обговорення таких 

програм можна проводити на засіданнях предметно-методичних комісій, а 

також на міждисциплінарних семінарах.  
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На кафедрі медичної біології студенти отримують не тільки теоретичні 

знання, але й набувають цілий ряд практичних навичок, які вони зможуть 

використовувати в своїй професійній діяльності. На практичних заняттях 

студенти визначають статевий хроматин, виготовляють та аналізують 

дерматогліф, складають і аналізують родоводи, знайомляться з методом 

каріотипування і вивчають каріотипи при спадковій патології. До кожної 

теми викладачами кафедри розроблені ситуаційні задачі, наближені до 

дійсності, розв‘язок яких дає можливість студенту краще зрозуміти механізм 

виникнення спадкової хвороби, вибрати найбільш доцільні методи її 

діагностики та профілактики. Теоретичні і практичні знання, які студенти 

отримують на нашій кафедрі, допоможуть краще зрозуміти молекулярні 

основи спадкових захворювань на кафедрі медичної хімії, механізми і 

патогенез спадкових захворювань на кафедрі патологічної фізіології, 

правильно виставляти діагноз, лікування і розробляти заходи профілактики 

на клінічних кафедрах. 

Таким чином інтегрований підхід при вивченні медичної генетики 

дасть можливість закласти у студентів клінічне мислення вже з перших років 

навчання і покращить генетичну підготовку майбутніх лікарів. 

ОПТИМІЗАЦІЯ МАРКУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ СКЕЛЕЦЬ ДЛЯ 

ВИГОТОВЛЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

І.П. Бурденюк, С.Є. Дейнека, В.С. Джуряк, В.Ф. Мислицький  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Дослідження мікроорганізмів (бактерій, збудників протозойних інфек-

цій) у забарвлених препаратах дає можливість не лише вивчити їхню 

морфологію, але і отримати інформацію про деякі деталі їх хімічної будови. 

Це досягається уніфікованими методами підготовки предметних скелець 

(основи мікропрепаратів), координат препаратів на склі та застосуванням 

спеціальних забарвлень. При цьому предметні і покривні скельця для приго-

тування препаратів повинні бути чистими, товщиною до 1,1 мм і особливо 

добре знежиреними. 

До останнього часу локалізація мікрокультури на поверхні предмет-

ного скла визначається мимовільним вибором координати, геометричної 

форми і розмірів його площі дослідником. Місце розміщення, характер 

границь та розміри площі мікропрепаратів на предметних скельцях визна-

чають попередньо нанесенням контурів фломастером або ж олівцем по склу.  

Часто при наявності вологи на поверхнях предметних скелець або ж 

недостатнього знежирення їх ці маркери (фломастер, олівець по склу) не 

адгезуються на поверхні скла, а отже не визначають видимі границі 

мікропрепаратів. 

Крім того на етапі висушування та фіксації мікропрепаратів жаром чи 

то органічними фіксуючими рідинами, робочі поверхні мікропрепаратів 
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покриваються тонким шаром вуалі від розплавлення парафінізованих основ 

маркерів. З іншого боку, при повторному використанні таких предметних 

скелець виникає енергозатратна і тривала проблема їх знежирення. 

І останнє, у випадку необхідності в проведенні серійних поточних 

мікроскопічних досліджень (лабораторії санепідстанцій, клінічні 

баклабораторії), досліджень з використанням автоматизованих систем або ж 

методів із застосуванням лазерної поляризаційної вектор-параметричної 

діагностики біопрепаратів, мікропрепарати повинні бути координовані, 

стабільних розмірів і форми.  

Авторами пропонується промислового виготовлення предметні скельця 

перед їх використанням за допомогою лекал-шаблонів мітити абразивним 

(алмазним) олівцем, що залишає чітко видиму границю необхідних розмірів 

площини, форми та координати мікропрепаратів на предметних скельцях. 

Термін існування маркованих границь відповідає терміну існування 

предметних скелець. 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПОСТАНОВКИ РЕАКЦІЇ 

ПРЕЦИПІТАЦІЇ ЯК СЕРОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ У 

ХОДІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

І.П. Бурденюк, В.Ф. Мислицький, В.С. Джуряк  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

При вивченні студентами розділів медичної мікробіології, вірусології 

та імунології одними із основоположних при діагностиці етіологічних 

факторів при інфекційній патології є методи серодіагностики. За допомогою 

серологічних реакцій стає можливим виявлення причинних (чужерідних) 

мікроантигенів (гаптенів), або ж спецефічних γ- глобулінів у досліджуваних 

матеріалах у мінімальних їх концентраціях при розведені в межах 1/1000000 і 

більше в 1,0 мл. 

Серед серологічних реакцій за їх чутливістю одне з перших місць 

відводиться реакції преципітації в агаризованих блоках. Реакція преципітації 

належить до простих і прискорених серологічних реакцій при бактеріальних 

інфекціях, вона визначається високою чутливістю. 

Для постановки реакції преципітації необхідні: 

- досліджувана сироватка, або ж імунна сироватка при ідентифікації 

виділених мікроорганізмів; 

- антиген-екстракт, певний антиген або гаптен відповідної культури; 

- ізотонічний розчин хлориду натрію; 

- тонкі пастерівські піпетки та преципітуючі пробірки зі штативами до них. 

Однак, при постановці реакції преципітації в об`ємі ізотонічного 

розчину хлориду натрію в приципітаційних пробірках при гранично малих 

концентраціях гаптена (антигена, що визначається), завдяки фактору кТ при 

температурі 18-37
◦
С енергія броунівського руху викликає ефект дисперсного 
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розсіювання мікрокомплексів гаптен – антитіло в часі по координаті їх 

утворення. Названі фактори призводять до розмитості границі кільця 

преципітації у середовищі рідких електролітів. 

Тому з метою оптимізації існуючих методів постановки реакції 

преципітації авторами виконано та перевірено експериментально пристрій 

для отримання агаризованих блоків для постановки векторно направленої 

реакції преципітації в гелі. Блок пуансонів виготовлено з хімічно ней-

трального гідрофобного матеріалу – тефлона. Змонтований на основі круга із 

органічного скла з можливістю зміни координати пуансонів по радіусу 

відносно центра. Центральний пуансон в агаризованому середовищі формує 

лунку у вигляді перевернутої вершинної шестигранної зрізаної піраміди 

об‘ємом 0,6 мл. Шість периферійних пуансонів на встановленій дослідником 

по радіусу відстані від центра формують лунки у вигляді зрізаних 

перевернутих тригранної форми пірамід об`ємом 0,3 мл кожна. 

Блок пуансонів занурюється в розплавлене агаризоване середовище 

внесене в чашку Петрі об‘ємом 18-20 мл. 

Проводиться 10-15 хвилинне охолодження при кімнатній температурі 

або ж 5-6 хвилинне в умовах побутового холодильника. 

Після охолодження агаризованих блоків і видалення вертикальним 

підняттям блоку пуансонів в агарі залишається сформовані центрально і 

периферійні лунки готові до внесення інгредієнтів реакції преципітації – 

гаптен – преципітуюча сироватка (антитіло). 

У лунки приготовлених агаризованих блоків вносимо досліджувані 

матеріали та діагностичну преципітуючу сироватку. Реакцію враховують 

після 1-2 годинного термостатування при 37
◦
С або ж через 3-4 години 

перебування при кімнатній температурі. У процесі дифузії в гелі на місці 

зустрічі антигена з антитілом формується білий преципітат. 

У випадку позитивних результатів реакції на границі між відповідними 

імунореагентами преципітуюче антитіло – гаптен утворюється білого 

кольору полоски – лінії преципітації. Стабільність координати ліній залежить 

від густини агаризованих блоків і часу постановки реакції.  

З метою оптимізації існуючих методів постановки реакції преципітації, 

а саме постановки векторно-направленої реакції преципітації в гелі, авторами 

виготовлено та експериментально випробувано пристрій для отримання 

агаризованих блоків.  

Простота методики постановки реакції преципітації, її висока 

чутливість і наглядність об‘єктивно і легко запам‘ятовуються студентам 

медичного університету. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦІЙНОЇ МЕТОДИКИ З 

МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

НА КЛІНІЧНІЙ КАФЕДРІ 

В.Л. Васюк 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Серед різних способів активації пізнавальної діяльності слухачів 

провідне місце займають прийоми створення проблемних ситуацій. 

Проблемне навчання, в основі якого лежить створення у ході заняття 

проблемних ситуацій, задач, що містять відомий та новий для слухача 

матеріал і вимагають аналітико-синтетичної діяльності, в медичній практиці 

має велике значення, оскільки більшість конкретних клінічних випадків – це 

завжди задачі, які не мають повної інформації для їх вирішення. 

Існує багато прийомів створення проблемних ситуацій. На кафедрі 

пропедевтики внутрішніх хвороб широко використовуються такі проблемні 

ситуації коли викладач ставить запитання, що вимагають узагальнення знань 

не тільки з теорії та практики внутрішніх хвороб, але й з анатомії, фізіології, 

патофізіології, неврології та інших дисциплін, які висвітлюють наукове 

підґрунтя для вирішення питання щодо лікування пацієнта. Також 

використовуються проблемні ситуації абстрактного плану, що стосується 

теоретичних положень нетрадиційної народної медицини, які слухачі 

повинні пов‘язати з сучасними науковими положеннями або спростувати. 

Проблемні ситуації можуть бути створені на лекціях, практичних і 

семінарських заняттях у процесі післядипломної підготовки лікарів як на 

циклі спеціалізації, так і на передатестаційних циклах та циклах тематичного 

удосконалення. Проблемна лекція вигідно відрізняється від звичайної, такої 

що носить характер повідомлення, методикою подання матеріалу, ступенем 

його узагальнення, зацікавленістю слухачів у активному сприйняттю 

інформації. На практичних та семінарських заняттях широко викорис-

товуються ситуаційні задачі, які сприяють становленню діагностичного та 

лікувального клінічного мислення у слухачів, вчать диференційному підходу 

до застосування традиційних та сучасних методів лікування. 

Проблемно-ситуаційна методика може широко використовуватись в 

оптимізації навчального процесу на клінічних кафедрах при післядипломній 

підготовці лікарів.  
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PROFESSIONALLY ORIENTED LANGUAGE EDUCATION OF 

MEDICAL STUDENTS 

M.M. Vakhotskyi, O.O. Makovska 

Department of Foreign Languages 

Higher State Educational Institution of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

The task of vocational education consists in the formation and development 

of high intelligence in future specialists, their personality traits, abilities, and 

talents. The modern world needs young, educated, creative persons, socially 

mobile professionals who can learn, work creatively, improve themselves 

independently, adapt quickly to new conditions of professional activity. 

The main task of the teacher is to teach young people to use the acquired 

professional knowledge for the organization of their lives. The main goal of the 

pedagogical process should not be the accumulation of knowledge, habits and 

skills, but the enrichment with experience, the formation of mechanism of self-

organization and self-realization. Therefore the problem of professional training as 

qualified workers, training of basic professional skills and abilities, creating 

conditions for full personal and professional development remains open. 

The need to improve the quality of training of health professionals is caused 

by the contradiction between the needs of society interested in increasing the 

quality of such professionals and lack of mechanisms for the design of new 

educational systems; between the needs and interests of the individual, the 

development of their education as a factor of social prestige and poor conditions of 

acquiring skills in the professional sphere. One of the ways to solve this problem is 

to form a professional cognitive orientation as a subject of measuring formation of 

their personalities. 

We single out the notion of «professional orientation», which is based on the 

professional interest and becomes particularly intensive, combined with cognition. 

Professional orientation is characterized not only by some professional interest, 

predisposition to certain activities, but also by the level of cognitive interests. 

Scientists consider professional orientation to be the ratio of habits to certain 

activities and abilities to it; attitude of the young person to certain types of work, 

profession; interest to this profession; inclination to be engage in it. 

The experience of our observation of the students in the classroom at the 

foreign and Latin languages shows that inquisitive students who regularly get 

prepared for classes, do not have problems with the mastery of the material. They 

are well familiar with the problems, easily draw parallels and actively use the 

knowledge achieved during practical classes. For example, if English scientific text 

contains latinisms and such terms have been studied in the classroom at Latin, 

there aren‘t any difficulties in the translation of these lexemes. The only possible 

difficulty that arises here is the correct pronunciation of sounds according to the 

foreign transcription, compare: Lat. intramuscularis – Engl. intramuscular. It is 

clear that we mean such topics as «Terminological elements», «Classical 
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terminoelements», though all their acquired knowledge and experience are already 

the foundation upon which all new scientific achievements are only loaded 

facilitating the further educational process. 

Second year students attend classes not just in some foreign language, but 

the course «Foreign language for professional purposes» and it seems to be 

particularly important at the moment. In Ukraine, the modern scientific world 

faced the lack of properly organized, unified terminology. Some terminological 

units are interpreted incorrectly, a significant number of them is translated 

inadequately and get into the scientific language, into the everyday use of 

practitioners who due to the lack of training in the professional language, do not 

correct and improve their utterance and writing. For example, Ukrainian 

terminology contains numerous Russian loan translations. 

We deeply believe that the formation of professional and cognitive 

orientation, upbringing of a profound language cultural consciousness and the 

improvement of development of cognitive interests should play a significant role in 

the system of higher medical education, which trains elite stratum of the 

population. 

ВИХОВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНОСТІ У  

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

М.З. Вацик 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» 

Сучасний рівень суспільного розвитку виявляє глобалізацію в багатьох 

явищах життя, зміну технологій багатьох видів людської діяльності, впро-

вадження інформаційно-комунікативних технологій. На перший план 

виходить потреба у компетентних, конкурентоспроможних фахівцях, особли-

во задіяних у збереженні здоров‘я - людського ресурсу суспільства. 

Майбутній лікар має володіти не лише теоретичними знаннями для 

ефективної професійної діяльності, але й уміти творчо набувати практичних 

навичок, постійно самоудосконалювати своє вміння надавати медичну 

допомогу. Саме тому, важливо в процесі навчання студентів-медиків орієнту-

ватися на набуття ними аналітичного мислення, аналітичної компетентності, 

осмислювати той чи інший процес, дію. 

Під аналітичним вмінням слід розуміти вміння студента-медика 

логічно мислити (розкладати ту чи іншу дію на складові, виокремлювати 

першочергове і т.п.) та проявляти аналітичні здібності, вміти розв‘язувати ті 

чи інші ситуаційні професійні завдання, аналізувати та відповідно приймати 

ті чи інші адекватні рішення, осмислювати та передбачати наслідки 

прийнятих рішень та за необхідності виконувати їх корекцію. 

Для формування такої аналітичної компетентності широко слід 

використовувати різноманітні педагогічні методики: тестові задачі, ситуа-

ційні задачі, дотримання певного технологічного процесу спілкування під час 
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практичних занять студента та викладача, а особливо, щодо підготовки, 

виконання та оцінки самостійної роботи студента. Зазначений обсяг, 

особливо підсилюється за рахунок застосування у навчальному процесі 

новітніх інформаційних технологій та доступності до засобів наукових 

новацій. Одним із додаткових елементів викладачі кафедри залучили 

оцінювання знань студента-медика із використанням останнього модульного-

орієнтованого навчального доступу електронного формату MOODLE та інші. 

Можливість постійно спілкуватися студентам між собою та викладачем 

відбувається за допомогою файлів, веб-сторінок, пам‘яток, розробок як в 

письмовому, так і електронному форматах; обговорення проблемних питань, 

реальних ситуацій у лікувально-профілактичних закладах є запорукою 

аналітичного вміння майбутнього лікаря. 

Використання інтерактивних методик навчання студентів-медиків 

допомагають формувати аналітичне професійне уміння майбутнього лікаря 

для якісного надання медичної допомоги. 

ВЗАЄМНА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ ПЕДАГОГА ТА СТУДЕНТА В 

УДОСКОНАЛЕННІ ЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ 

ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ  

Л.І. Власик, О.В. Кушнір, Т.І. Кметь, Т.І. Грачова, Н.М. Фундюр 

Кафедра гігієни та екології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Модернізація системи вищої освіти в Україні вимагає забезпечення 

високого світоглядного і методичного рівня лекційного процесу, що 

передбачає належний рівень професійної майстерності педагога за 

рахунок ґрунтовної наукової підготовки, педагогічного такту, культури 

мовлення, готовності до постійного самовдосконалення. Однак, гарного 

кінцевого результату при вивченні дисципліни можливо досягти лише в 

тому випадку, коли не тільки викладач, але й сам студент проявляє 

зацікавленість і докладає зусиль у процесі отримання знань.  

Метою нашої роботи було вивчити думку студентів щодо шляхів 

оптимізації лекційного процесу при викладанні дисципліни «Гігієна та 

екологія». У анонімному анкетуванні взяли участь 110 студентів 3-го 

курсу спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». 

Як свідчать результати анкетування, мотивацією до відвідування 

лекцій у 24,5% опитаних є можливість краще засвоїти матеріал прак-

тичних занять, у 11,8% - необхідність оволодіння лекційним матеріалом 

у контексті обраної професії. 63,7% респондентів спонукає прийти до 

лекційної зали лише вимога обов‘язкового відвідування лекцій в 

університеті, що свідчить про низький рівень мотивації до навчання. 

Попри це, не слухають лекції лише 10,9% студентів, оскільки 28,2% 

опитаних зацікавлює актуальність теми лекції, 40,8% респондентів 

спонукають прислухатись хороші ораторські здібності педагога, а 20,1% 
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- мотивовані тим, що лектор веде практичні заняття або здійснює 

модульний контроль. 78,1% студентів вважають, що покращити 

сприйняття лекційного матеріалу допомагає якісна презентація.  

Зазвичай, кожен лектор у процесі викладання прагне відчути 

зацікавленість студентів. 50,9% опитаних зазначили, що їм цікаво 

дізнаватися новини медичної науки, які не висвітлені у доступній 

літературі та на сервері дистанційного навчання у контексті теми лекції, 

30,9% - висловили побажання щодо більш детального висвітлення 

питань, винесених на модульний контроль, а 18,2% - матеріалу, який 

будуть опитувати на практичних заняттях. 56,4% респондентів 

зазначили, що дискусія у залі полегшує сприйняття лекційного 

матеріалу та забезпечує краще його засвоєння, тобто лекція повинна 

бути інтерактивною. 

Таким чином, основні підходи до лекційного процесу на кафедрі 

гігієни та екології знайшли схвалення у студентському середовищі. З 

метою подальшого вдосконалення рівня викладання необхідно 

продовжувати використання різноманітних інтерактивних методів 

навчання, розширюючи рамки традиціоналізму. При цьому слід 

враховувати, що основним завданням педагога є вміння залучити 

студента до активної участі в лекційному процесі, спонукання до 

самостійного науково-пізнавального мислення, формування належної 

мотивації до вивчення предмету, що можливе лише за умов професійної 

мобільності лектора, володіння мультимедійними технологіями 

навчання та сучасними методиками викладання. Стиль викладання 

повинен бути партнерським, який передбачає співробітництво, ґрун-

тується на відносинах взаємної поваги між викладачем і студентом, їх 

зацікавленості у спільній діяльності, прагненні до конструктивного 

діалогу та професійного вдосконалення обох сторін.  

ПРОФІЛАКТИЧНІ АСПЕКТИ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРЯ 

Л.Й. Власик 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці  

Підготовка висококваліфікованих фахівців медичної галузі є важливою 

складовою реформування системи охорони здоров‘я населення України. 

Вимогою часу є не лише вміння студента застосовувати на практиці знання з 

клінічних дисциплін щодо лікування хворих, але й правильно організувати 

профілактичну спрямованість своєї діяльності. Профілактична робота лікаря 

первинної ланки здатна розширити вклад медицини у суспільне здоров‘я за 

межі 10% за рахунок впливу на спосіб життя пацієнта. Саме тому організація 

навчального процесу для майбутніх лікарів первинної медико-санітарної 

допомоги повинна передбачати вивчення методів та засобів профілактичного 

втручання. 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

50 

 

При вивченні предмету «соціальна медицина та організація охорони 

здоров‘я» на V курсі увага студентів акцентується на нових завданнях, які 

постають перед профілактичною медициною: вивчення й контроль за 

епідеміологією неінфекційних захворювань та чинниками ризику, які на них 

впливають і необхідність оволодіння профілактичними технологіями для 

різних груп захворюваності. При розгляді теми «Методи та засоби гігіє-

нічного навчання та виховання населення» студенти опановують не лише 

теоретичну основу методики роз‘яснювальної роботи, але й в рамках 

самостійної роботи готують друковані та наочні засоби санітарної освіти 

(тематичні санітарні бюлетені, стінгазети, тексти лекцій для населення). На 

практичному занятті відбувається обговорення вибраної теми для роз‘яс-

нення та оцінюється наочне її втілення. З метою засвоєння методу усного 

слова у пропагуванні здорового способу життя серед населення апробована 

практика залучення студентів до проведення «Школи здоров‘я» для 

населення у міській поліклініці. 

Таким чином приймаючи активну участь у підготовці й проведенні 

«Школи здоров‘я», студенти мають можливість опанувати методи та засоби 

санітарної освіти, отримати досвід їх практичного використання. 

СТРУКТУРА ТА СУТЬ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНО-

ОРІЄНТОВНОГО НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

О.В. Власова  

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Майбутні лікарі повинні навчатися самостійно вирішувати реальні 

проблемні ситуації та задовольняти вимоги сучасної медичної практики. 

Наразі підготовка студентів-медиків має на меті різноманітні підходи до 

навчання, оскільки студенти мають бути не просто пасивними слухачами, але 

й активно приймати участь в навчальному процесі, зокрема при застосуванні 

методики мозкового штурму, дебатів, обговорення клінічних випадків. 

Упровадження нових навчальних методик приводить до надбання 

студентами за період навчання когнітивних навиків високого рівня, здатності 

самостійного вирішення ситуаційним проблем, розвитку критичного 

мислення для прийняття рішень. Окрім того, в процесі навчання, студенти 

набувають навички міжособистісного спілкування, роботи в команді, 

лідерських якостей та здатності до постійного самовдосконалення.  

Структуру проблемно-орієнтованого навчання можна представити як 

систему проблемних ситуацій, кожна з яких включає власне завдання, 

систему засобів навчання й діяльність щодо перетворення умов завдання й 

отримання очікуваних результатів. Основні складники структури проблемно-

орієнтованої методології навчання на практичних заняттях з педіатрії такі: 

1) постановка проблеми; 2) клінічна ситуація; 3) пізнавальні завдання й 

запитання, структурування проблеми; 4) актуалізація знань (одержання 
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інформації); 5) висування гіпотез на рівнях структурування; 6) побудова 

плану пошуку; 7) пошук; перевірка гіпотез; 8) обґрунтування вирішення з 

подальшим його введенням в систему знань. Новітні технології надають 

можливість здійснити проблемно-орієнтоване навчання із використанням 

його як сучасного дослідницького методу. У першу чергу, це стосується 

освітніх досліджень, які проводяться з метою одержання та самостійного 

набуття нових знань. У цьому випадку суть проблемно-орієнтованої методо-

логії навчання полягає в тому, що студент виділяє й ставить проблему, яку 

необхідно вирішити, пропонує можливе вирішення, перевіряє, виходячи з 

наявних і зібраних у кейсах завдання даних, робить узагальнення. Викладач у 

даному випадку відіграє в більшій мірі роль спостерігача. 

За оцінкою спеціалістів, ефективність певних режимів навчання, досить 

різна, а саме: обговорення інформації з іншими сягає 70 %, дані, що отримані 

на власному досвіді – 80 %, роз‘яснення навчального матеріалу іншому – 

90 %. Тому завдяки таким технологіям майбутній лікар навчається 

самостійно мислити, вирішувати проблему, знаходити помилки та приймати 

правильне рішення. 

УСПІШНА РОБОТА ЦЕНТРУ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ -  

ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СУЧАСНИХ  

МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ 

В.А. Гайдуков 

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський держаний медичний університет», м. Чернівці 

У статті 6 Закону України «Про вищу освіту» вказано, що основне 

значення при атестації, де визначають рівень засвоєння освіти, згідно вимог 

галузевих стандартів, повинно надаватися умінню та іншим практичним 

компетентностям. І це зрозуміло, адже медицина не стільки знання - скільки 

мистецтво. 

За пропозиціями моніторингової групи МОЗ України в університеті 

впродовж 2013-2014 н.р. створено Центр практичної підготовки студентів 

(симуляційно-тренувальний центр) на базі кафедри догляду за хворими та 

вищої медсестринської освіти. Центр оснащений сучасними тренажерами, 

манекенами, муляжами, навчально-наочними приладами з використанням 

медичної апаратури, інструментарію та витратних матеріалів. 

Завданням Центру, згідно з положенням, яке розроблено універси-

тетом, забезпечити навчання студентів медичних факультетів та коледжу 

БДМУ лікарськими та медсестринськими практичними навичками, які 

передбачені вимогами чинних галузевих стандартів освіти та Наскрізною 

програмою підготовки студентів медичних факультетів ВМНЗ І-ІV рівнів 

акредитації. 

На початку семестру складаємо розклад роботи центру, таким чином, 

щоб всі групи мали можливість проходити практичну підготовку за 
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протоколами медичної сестри (фельдшера, акушерки) з різних тем, які за-

тверджені Наказом Міністерства охорони здоров‘я (№460 від 01.06.2013 р.). 

У своїй роботі, по засвоєнню практичних навичок, ми користуємося 

трьома етапами. Перший - ретельне вивчення послідовності дій (алгоритм) у 

виконанні маніпуляції. Другий - виконання навички на фантомі, муляжі. 

Третій - використання практичних вмінь в умовах клініки (обласна клінічна 

лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги). 

Хочемо відмітити, що з кожним роком зростають певні труднощі при 

роботі студента біля ліжка хворого. Вони носять, як морально-етичний так 

юридичний характер. Законодавчі аспекти співпраці студента та пацієнта 

поглиблюються не на користь навчального процесу. Не виключена 

можливість, що в майбутньому, можуть бути допущені до роботи з пацієнтом 

тільки інтерни, резиденти та клінічні ординатори. Це ще один аргумент, який 

вказує на необхідність розвитку та розширення діяльності Центру практичної 

підготовки.  

Із значним скороченням аудиторного навантаження суттєво зріс обсяг 

самостійної роботи студентів (СРС). Проте ми зробили все, щоб це як 

найменш стосувалося практичних навичок. За цієї причини зросло 

навантаження на Центр практичної підготовки. Тому ми переглянули 

систему організації роботи Центру, підвищили якість контролю рівня умінь 

студентів, збільшили консультативну допомогу.  

Зрозуміло, що СРС можлива за активної участі викладача, постійній 

активації, мотивації до отримання знань та вмінь, вироблення навичок, 

самоорганізації в підвищенні рівня кваліфікації. Стимулювання позитивного 

ставлення студентів до СРС є не тільки його рейтингова оцінка при 

зарахуванні модуля, але й моральне заохочення через залучення студентів до 

роботи в науковому гуртку, в конкурсі «Краща медична сестра регіону» 

коледжів Буковини, диспут клуби, конкурс на кращий реферат з тематики 

СРС. Важливим мотиваційним чинником навчання є особистість викладача. 

Його фахова, педагогічна, комунікативна, транскультурна, деонтологічна 

компетентності будуть впливати на особистісний та професійний розвиток 

студента. 

Для адекватного та неупередженого моніторингу навчальної діяльності 

студента, окрім суми балів за обов‘язкові заняття та модульний контроль є 

щоденник з фіксацією самостійно виконаної практичної роботи в умовах 

клініки з переліком кількості практичних навичок. Важливим документом 

контролю кількості та якості практичних вмінь є «Формуляр обміну 

практичних навичок (ІІІ-ІУ курси)», які студент повинен продемонструвати 

на державному комплексному практично-орієнтованому іспиті. 
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ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ 

Н.І. Гаїна, Т.В. Процак  

Кафедра анатомії людини імені М.Г. Туркевича  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

«Nosce te ipsum» (пізнай самого себе) – говорив Сократ (469 – 399 до 

н.е.), вказуючи на важливість самого пізнання людини. 

Анатомія людини – база для розуміння біологічної сутності людини: 

розвитку вищої нервової діяльності, першої та другої сигнальних систем, 

розвитку й функціонування органів чуттів, опорно-рухового апарату та 

нутрощів. Анатомія як наука є першою навчальною дисципліною, з якої 

починається знайомство студентів з медициною. Її вивчення пов‘язане з 

використанням, в якості навчального матеріалу, тіл померлих людей та 

виготовлених анатомічних препаратів. Вивченню будови тіла людини на 

вологих препаратах надається важливе практичне значення. 

Термін «анатомія» походить від давньогрецького «anatome – 

розтинаю». Це пояснюється тим, що першим і основним методом 

дослідження людини був метод розтинання трупів. Залежно від способів 

дослідження структур організму розрізняють макроскопічну анатомію 

(вивчає тканими, органи та системи органів неозброєним оком або за 

допомогою приладів, які дають невелике збільшення – до х300) і 

мікроскопічну анатомію (описує форму і будову організму за допомогою 

світлового мікроскопа – збільшення до х1500). Анатомію поділяють також на 

описову, типову, пластичну, систематичну, хірургічну (топографічну), 

вікову, динамічну (функціональну), що залежить від застосування 

різноманітних методів і методик дослідження та використання знання 

анатомії для різної мети. Сьогодні в анатомії застосовуються також інші 

методи дослідження: метод ін‘єкції судин (судини заповнюються 

контрастною або забарвлюючою речовиною); метод просвітлення (препарат 

встановлюється у просвітлюючу речовину, наприклад спирт, гліцерин); 

метод корозії (орган з судинами, ін‘єкованими органічними розчинами, 

поміщається в кислоту); метод мацерації (обезжирювання, вибілювання, 

висушування); розпили заморожених трупів; бальзамування; рентгенологічне 

дослідження; метод ангіографії (рентгенологічне дослідження ін‘єкованих 

судин); антропометричні методи (вивчення зовнішніх форм і пропорцій тіла 

людини), комп‘ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія. 

Основним методом дослідження в анатомії є розтин і препарування. 

У курсі анатомії людини необхідно виховувати та прищеплювати 

шанобливу й дбайливу поведінку студентів з анатомічними препаратами; 

формувати гуманістичні цінності; виховувати повагу до гідності людини за 

допомогою навичок моральної поведінки з вологими препаратами, окремими 

органами тощо. 
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Анатомія людини забезпечує майбутніх лікарів знаннями будови 

організму на різних рівнях організації живої матерії – від будови тіла до 

розкриття закономірностей будови клітини з урахуванням історичного 

розвитку, взаємодії з зовнішнім середовищем, вікових та індивідуальних 

особливостей. Знання анатомії людини мають формувати розуміння 

особливостей динаміки організму. 

Анатомія тісно пов‘язана з іншими науками як – гістологія (гр. histos – 

тканина), яка вивчає загальні закономірності будови та розвитку тканин. 

Сучасна гістологія, використовуючи різні складні методи дослідження, 

вивчає поряд із структурою тканин хімічний склад та їх функції. В результаті 

розвитку оптичної та електронної мікроскопії з гістології виділилась наука 

цитологія (гр. cytos – клітина), яка вивчає структуру та функцію клітин. 

Якщо анатомія і гістологія розглядають уже сформовані органи й 

тканини, то ембріологія (гр. embrion – зародок) займається дослідженням 

процесів розвитку життєдіяльності тканин, органів і всього організму. 

Отже, анатомія, гістологія і ембріологія тісно взаємозв‘язані з іншими 

науками, які вивчають людину і становлять основу медичної освіти. Тому без 

чітких та міцних знань цих дисциплін неможлива діяльність медичного 

працівника.  

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОБЛЕМНО-

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У МЕДИЧНИХ ВНЗ 

М.Н. Гарас  

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Кардинально якісні зміни в системі освіти сприяють інтеграції 

освітньої системи України в міжнародний освітній простір, що виразилася в 

підписанні державою Болонської декларації. Один із напрямків розвитку 

освіти - формування нової моделі фахівця на основі якісно нового 

системного підходу в навчанні.  

Традиційно, освітній процес у ВНЗ медичного спрямування, будується 

на таких основних моделях навчання як інформаційна та операційна, які 

недостатньо враховують запити суспільства, ринку праці, системи охорони 

здоров'я і рівень науково-технічного прогресу на даний момент. Тому для 

задоволення цих запитів в даний час перспективним є використання 

модульної системи навчання та особистісно орієнтованого підходу. 

У зв'язку з розвитком ринку праці, загального культурно-освітнього 

рівня населення, введенням моделі кредитної технології навчання і принципу 

безперервності освіти постала проблема в підготовці професійних кадрів, які 

були б не тільки добре поінформованими, а й могли, на основі отриманої в 

стінах ВНЗ інформації, розвивати науково-технічний прогрес для вирішення 

нагальних проблем суспільства і відповідати його вимогам. Для досягнення 
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цієї мети в системі вищої освіти країн Європи і Америки було розроблено 

методику проблемно-орієнтованого навчання (ПОН, PBL). 

Суть проблемного навчання полягає в тому, що при ПОН студенти 

використовують «вихідні дані» проблемного випадку або сценарію. Згодом 

вони роблять незалежний, цілеспрямований пошук відповідно до отриманих 

«вихідних даних» з обговоренням і вдосконаленням в даному процесі 

набутих знань. Однією з найважливіших умов у ПОН є активна співпраця 

студентів між собою з метою більш різнобічного вивчення проблеми і 

формування життєздатних рішень. На відміну від традиційних інструкцій, 

часто отримуваних з лекційного курсу, вивчення матеріалу в процесі ПОН 

проходить у вигляді занять в аудиторії, в невеликих за чисельністю групах 

студентів, зазвичай, в формі дискусії, що спрямовується викладачем. 

Внаслідок того, що обсяг прямих імперативних інструкцій при ПОН 

зводиться до мінімуму, студенти беруть на себе більшу відповідальність за 

власне навчання. При цьому роль викладача може зводитися до ролі експерта 

з обговорюваної проблеми, керівника з користування інформаційними 

джерелами і консультанта в виконанні групового завдання. 

Таким чином, в ПОН роль викладача полягає в заохоченні активного 

обговорення проблеми, забезпеченні всебічної роботи учнів та можливості 

отримання відповідної інформації, підтримці русла ведення обговорення. 

МЕТОД ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО УСПІШНОГО СКЛАДАННЯ 

ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-1» 

О.В. Гарвасюк 

Кафедра патологічної анатомії 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Контроль знань є важливим елементом педагогічного процесу в системі 

навчання. Однією із форм контролю знань студентів у вищій медичній школі 

є система ліцензійних іспитів, яка успішно використовується впродовж 

останніх років. Ліцензійний іспит «Крок-1» проводиться після завершення 

вивчення студентами дисциплін медико-біологічного циклу і спрямований 

перевірити рівень базисної підготовки студентів. 

Дидактичний контроль як своєрідний метод навчання повинен мати 

яскраво виражену навчальну, розвиваючу спрямованість, з‘єднуватися з 

самоконтролем, бути необхідним і корисним, насамперед самому студенту. 

Викладачі кафедри патологічної анатомії Вищого державного навчального 

закладу «Буковинський державний медичний університет» на практичних 

заняттях при розгляді тестових завдань зі студентами проводять розбір та 

пояснення кожного дистрактора конкретного тестового завдання. Адже, 

якщо студент буде орієнтуватися у правильному тлумаченні усіх варіантів 

відповіді того чи іншого тестового завдання, правильно трактувати, 

наприклад, наявність чи відсутність певних клітин в біоптаті, або ж 

правильно пояснювати підвищення чи пониження конкретних складових 
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компонентів у запропонованих аналізах, це все дасть можливість правильно 

відповідати на поставлене питання тестового завдання, і, як результат, 

скласти Ліцензійний іспит «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» із 

хорошим результатом. 

Одним із варіантів підготовки студентів до Ліцензійного іспиту «Крок-

1» є розбір добірки тестових завдань вкінці кожного практичного заняття по 

конкретній темі заняття, така робота має на меті перевірку рівня знань, 

закріплення навичок та вмінь студентів у межах теми, що вивчалася. 

Як обов‘язковий елемент оцінювання знань, а також як допуск до 

складання підсумкового модульного контролю №2 з дисципліни 

«патоморфологія», колективом кафедри проводиться тестовий контроль 

знань з використанням тестових завдань з бази даних Ліцензійного іспиту 

«Крок-1». Результат зараховується як позитивний, якщо студент правильно 

відповідає на 80% тестів. 

Таким чином, все вищеназване дозволяє стандартизувати методику 

підготовки студентів до складання Ліцензійного іспиту «Крок-1», викликати 

інтерес студентів до предмету, сформувати розуміння «ключових» термінів, 

дистракторів та посилити мотивацію студентів до опанування знань з 

патоморфології. 

РОЛЬ ПАТОМОРФОЛОГІЇ В СТАНОВЛЕННІ  

МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 

О.В. Гарвасюк 

Кафедра патологічної анатомії 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Патоморфологія є обов‘язковою дисципліною, що внесена в перелік 

для студентів всіх факультетів, адже вона була і залишається своєрідним 

мостом, що з‘єднує базисні біологічні науки та практичну медицину. 

Однією із задач патоморфології є розвиток клінічного мислення у 

майбутніх лікарів. У зв‘язку з цим практичне заняття з дисципліни 

«патоморфологія» на кафедрі патологічної анатомії Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет» традиційно побудоване з двох частин - теоретичної та 

практичної. Теоретична частина практичного заняття складається з усного 

розбору матеріалу згідно тематичного плану. Слід зазначити, що увага також 

приділяється і повторенню основних визначень, класифікацій, термінологій, 

найбільш важливих проявів патологічних процесів та захворювань, причин, 

механізмів їх розвитку та морфологічних змін.  

Практична частина заняття складається з опису макроскопічних та 

гістологічних препаратів, розбору тестових та ситуаційних задач. До 

практичної частини заняття також відноситься і відвідування студентами 

розтинів у секційній залі. Під час розбору теми на практичному занятті 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

57 

 

використовуються таблиці, мікрофотографії, слайди, макро- та мікропре-

парати. 

Отже, завдяки визначеній формі проведення практичного заняття добре 

відслідковується рівень теоретичного засвоєння матеріалу, і його клінічне 

осмислення; студент не автоматично повторює теоретичний матеріал, а 

використовує весь свій «багаж» знань, як нових, так і раніше засвоєних, 

адаптуючи його до конкретної ситуації.  

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«СТОМАТОЛОГІЯ» ДО ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТИ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ  

«БІООРГАНІЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ» 

І.В. Геруш, В.В. Бевзо  

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Оскільки тестування стало головною формою перевірки знань 

студентів згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, підготовка 

до нього повинна стати обов'язковою частиною навчального процесу. 

Відповідно, необхідна розробка методичних рекомендацій, що сприяють 

успішному проходженню тестування. В даному випадку розглядаються 

рекомендації стосовно викладання дисципліни «Біоорганічна та біологічна 

хімія». 

Методичні рекомендації підготовки до тестування повинні будуватися 

на декількох директивних постулатах. Перший: результати тестування 

повинні задовольняти встановленим, нормативам успішності, тобто, студент 

зобов'язаний дати мінімум 60,5% правильних відповідей по кожному 

підсумковому тестуванні. Другий: результати тестування не повинні 

розходитися з поточними та екзаменаційними оцінками. Третій: тренувальне 

тестування не повинно забирати значну частину аудиторного часу та ставати 

головним елементом навчального процесу незважаючи на встановлену 

домінуючу роль тестування в оцінці якості навчання студентів.  

Виконати одночасно і всі разом ці три попередні вимоги вкрай важко. 

Залишається тільки один вихід – оптимізувати процес підготовки студентів 

до проходження цієї процедури. Для цього треба вирішити два головні 

завдання: 1) допомогти студентам подолати труднощі психологічного 

порядку, що виникають в процесі тестування; 2) навчити їх прийомам 

подолання перешкод, закладених у змісті тестів.  

Практика тестування показує, що основними труднощами для 

студентів виявляються такі: слабка пам'ять на назви, формули, терміни, 

положення, дати; невміння міркувати логічно в пошуках правильної 

відповіді; невміння вишукувати і виділяти ключові слова в запропонованих 

варіантах відповідей; здатність впадати в оману під впливом двозначних, 
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провокаційних формулювань; невміння скористатися здоровим глуздом в 

разі ситуативної розгубленості, нерозуміння суті питання.  

Як може викладач допомогти студентам долати ці труднощі? 

Насамперед, методичними порадами і методичним тренінгом. Серед 

методичних порад слід зазначити, по-перше, в процесі інтернет-тестування 

пропускати важкі і малозрозумілі питання, відповідати спочатку на більш 

прості питання, а тільки потім повернутися до важких питань і спробувати 

спокійно їх вирішити; по-друге, в кожному завданні спробувати знайти 

логіку побудови: логічний дільник, співвідношення вживаних понять за 

обсягом, по підпорядкованості, за змістом; по-третє, якщо не вистачає знань, 

вдатися до здогадів або здоровому глузду. Головне не залишати без відповіді 

жодне завдання.  

Методичний тренінг включає наступні заходи: по-перше, періодично 

проводити короткі контрольні по основних поняттях, термінології навчальної 

дисципліни. На наступних заняттях робити розбір і пояснення помилок; по-

друге, періодично повторювати на заняттях ключові формулювання, 

визначення, формули, механізми регуляції біохімічних процесів та клінічну 

характеристику патологічних станів; по-третє, доцільно на занятті давати 

студентам завдання: написати за 10-15 хвилин самостійну роботу з 

обов'язковим використанням і тлумаченням основних біохімічних термінів і 

положень; по-четверте, розбирати на дошці формулювання тестових завдань, 

показуючи їх труднощі, провокуючі моменти і типові помилки; по-п‘яте, в 

ході вивчення дисципліни кожна група повинна обов'язково два-три рази 

відвідати комп'ютерний клас для тренувального тестування. Для відстаючих 

студентів кількість тренувальних занять зростає в 2 рази. 

Таким чином, врахувавши всі запропоновані методичні поради та 

рекомендації можна покращити підготовку студентів-стоматологів з 

дисципліни «Біоорганічна та біологічна хімія» та забезпечити успішне 

проходженню тестування.  

НАУКОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 

І.В. Геруш, Н.П. Григор’єва 

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасний випускник вищого навчального закладу має бути соціально-

активною та творчою особистістю. Такі риси формуються у студента під час 

дослідницької роботи за фахом майбутньої спеціальності. Тому формування 

відповідального ставлення до наукового експерименту є важливою ланкою у 

підготовці майбутнього спеціаліста. 

У курсі біоорганічної і біологічної хімії на кожному практичному 

занятті студенти-медики виконують лабораторні роботи, під час яких 

формуються навички роботи з лабораторним посудом, обладнанням, ведення 
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протоколу експериментальних досліджень. Проте, за браком часу важливі 

аспекти відповідальності за чистоту посуду, приготування реактивів, 

статистичної обробки матеріалу залишаються поза увагою. Такі навички 

студент може отримати під час позааудиторної роботи у студентському 

науковому гуртку при виконанні власних експериментальних досліджень. 

Залучення студента до самостійного виконання наукового експерименту 

може відбуватися на різних етапах його проведення – від догляду за твари-

нами до оприлюднення результатів у вигляді доповідей на конференціях. 

Важливим етапом проведення наукових досліджень є самостійне 

планування експерименту, приготування реактивів, миття хімічного посуду, 

визначення окремих біохімічних показників, що є запорукою достовірності 

отриманих результатів. 

Оформлення результатів досліджень для їх оприлюднення передбачає 

статистичну обробку отриманих показників. З методами варіаційної 

статистики студенти-медики знайомляться у курсі медичної фізики. 

Математична обробка результатів власних експериментальних досліджень 

дає можливість закріпити отримані знання, а також опанувати нові методи і 

представити результати у вигляді презентації. 

Підготовка доповіді – це важлива ланка у формуванні майбутнього 

спеціаліста, яка передбачає інформаційний пошук нової літератури, 

порівняння власних результатів з даними інших авторів, аналіз та 

обговорення результатів. Під час підготовки доповіді у студента формується 

вміння узагальнювати матеріал і формулювати висновки. Такий вид 

навчальної діяльності студента сприяє всебічному розвитку особистості. 

Отже, залучення студентів до експериментальних досліджень та науко-

вої роботи сприяє формуванню творчої особистості майбутнього лікаря. 

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ 

М.Г. Гінгуляк 

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сучасному етапі розвитку медицини висококваліфікований фахівець 

повинен мати не тільки гарну теоретичну підготовку, але і досконало 

володіти практичними навичками, особливо це важливо в умовах сьогодення, 

коли більша частина випускників буде працювати лікарями загальної 

практики, а це лікарі широкого профілю. На кафедрі педіатрії та медичної 

генетики проводяться практичні заняття зі студентами 4-6 курсів 

спеціальностей: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медична психологія» та 

«Стоматологія». Базові практичні знання з предмету «педіатрія» підкріп-

люються опануванням практичних навичок біля ліжка хворого з навчальних 

тем модуля, передбачених робочою навчальною програмою відповідно до 

спеціальності студентів. Особливу увагу викладачі приділяють розвитку 
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клінічного мислення, умінню правильно інтерпретувати отриману 

інформацію, виділити основний симптомокомплекс, провести диференційну 

діагностику та підібрати лікування. Підкріплюються навички розбором 

клінічних ситуаційних задач, написанням навчальних історій хвороби, що 

дозволяє поєднати отримані студентом теоретичні знання та практичні 

навички. Студенти повинні показати свої уміння у зборі анамнезу життя та 

хвороби, вірно провести фізичне обстеження, правильно оцінити результати 

додаткових методів обстеження, поставити попередній діагноз, призначити 

лікування та вказати шляхи профілактики даної патології. 

Важливою складовою опанування практичних навичок є вміння 

викладача передати свій практичний досвід, наголосивши при цьому на 

можливі помилки та вказавши шляхи їх виправлення 

Поєднання теоретичних знань з умінням правильно і своєчасно 

виконувати ті чи інші практичні навички дає можливість підготувати 

кваліфікованого фахівця, який у майбутньому збереже не одне життя.  

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

В.Г. Глубоченко 

Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Однією із дієвих форм організації освітнього процесу є самостійна 

робота (стаття 50 Закону України «Про вищу освіту»). 

Загальновідомо, що самостійна робота студентів (СРС) – це методично 

обґрунтована та запланована робота студентів, яка виконується за 

відповідним переліком завдань при консультативно-методичній допомозі 

викладача, але без його безпосередньої участі. 

У провідних освітянських закладах світу співвідношення часу аудиторії 

і самостійної роботи складає 1:3,5. Воно базується на вагомому дидактич-

ному потенціалі цього розділу навчальної підготовки студентів. 

Методично вірно організована СРС забезпечує формуванню у сту-

дентів зацікавленості до пізнавальної діяльності з подальшим розвитком 

пізнавальних здібностей та оволодінням прийомами та засобами процесу 

накопичення знань, їх поглибленню та застосуванню в практичній діяльності. 

Для досягнення бажаних позитивних результатів СРС необхідне чітке її 

планування і контроль з боку викладачів, обґрунтований її обсяг у 

навчальних планах, наявність навчально-методичних посібників з цього виду 

діяльності. 

Успішне виконання СРС можливе за наявності вмотивованості (для 

чого це потрібно) навчального завдання, запропонованого алгоритму його 

виконання, бажання студента оволодіти способами виконання у межах її 

обсягу. 
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Вагоме значення при цьому є визначення форм звітності, термінів 

виконання, доведення студенту критеріїв оцінки його діяльності, форм 

контролю та видів консультативно-методичної допомоги викладача. 

Дидактичні умови, напрацьовані в педагогічній літературі, 

стверджують, що для росту якості СРС необхідно: 

1. Поєднання напрямів аудиторної та самостійних робіт, методик 

організації останньої ; 

2. Наявність навчально-методичної бази її виконання (в т.р. і 

використання інтернет-ресурсів, дистанційного навчання, обладнання); 

3. Запровадження дієвого систематичного контролю та консультативної 

допомоги при її виконанні. 

Поєднання різновидностей СРС, а саме: роботи під час аудиторних 

занять, запровадження планових консультацій, творчих контактів з 

керівником, позааудиторної роботи при виконання завдань навчального, 

творчого і наукового характеру, сприяє поступовому формуванню у студента 

навичків самоосвіти упродовж майбутньої професійної діяльності. Для 

студентів-медиків важливе значення має клінічне спрямування наукового 

пошуку, поєднане з курацією хворих, узагальненням та обґрунтуванням 

параклінічних методів обстеження, призначення раціонального лікування з 

урахуванням рекомендованих стандартів. 

Аналіз завдань та досягнутих результатів СРС в сьогоденні свідчить, 

що ще не реалізовані всі її переваги в освітній діяльності. Цей напрям 

навчання переважно є відтворюючим, а не дослідницьким, функція 

викладача здебільш підтримуюча, а не координуюча. Студенти СРС 

розглядають, як закріплення, довивчення, повторення, уточнення матеріалу, 

що знижує її значення у порівнянні з аудиторними заняттями. На превеликий 

жаль, навіть за наявності позитивної мотивації до пізнання, потреба до 

самоосвіти та самовдосконалення у більшості студентів не сформована. У 

багатьох випадках останнє може бути зумовлене недосконалістю існуючого 

методичного забезпечення та відсутністю належних умов її виконання, в т.ч. і 

сучасного технічного оснащення кафедр та недооцінкою викладачем ролі 

СРС у підготовці майбутнього спеціаліста. 

Таким чином, подальше напрацювання, удосконалення методів та форм 

організації самостійної пізнавальної діяльності студента є важливим 

резервом зростання якості підготовки випускників. 
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РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У 

СТРУКТУРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 

Л.М. Гончарук, О.І. Федів, Ю.В. Коханюк 

Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Багато дослідників вважають доцільним вдосконаленням освітнього 

процесу у вузі через актуалізацію самостійної роботи студентів. Адже 

самостійна робота сприяє ефективній підготовці фахівців. Тому особливу 

значимість у вищій освіті набувають форми і методи роботи, які стимулюють 

самостійність і творчість студентів.  

Самостійна робота студентів – одна з організаційних форм навчання, 

що регламентується робочим навчальним планом і виконується студентом 

самостійно поза межами аудиторних занять. Можливими видами самостійної 

роботи студентів є підготовка до практичного заняття із застосуванням 

методичних вказівок, розроблених викладачами кафедри, опрацювання 

додаткової літератури, створення алгоритмів, структурно-логічних схем, 

написання рефератів, чергування в клініці поза межами навчального часу. 

Впровадження кредитно-модульної системи навчання дозволяє посилити 

контроль за діяльністю студента впродовж всього семестру, так як 

передбачає опитування на кожному занятті з виставленням балів, що 

безумовно активізує підготовку студента до занять. Певна кількість балів 

зараховується також за виконання індивідуальних завдань, самостійну 

роботу. Бали за ці види робіт входять до загального рейтингу студента по 

дисципліні. У зв‘язку з цим, студент розуміє, що він повинен відвідувати усі 

заняття, добре готуватися до них, виконувати самостійну роботу, 

індивідуальні завдання, так як все це впливає на загальну кількість балів з 

дисципліни і відповідно, на загальну оцінку.  

Самостійна робота має три складові:  

- організаційну;  

- методичну;  

- контролюючу.  

Роль викладача – консультативно-методична, завдання – навчити 

студента самостійно мислити (здійснювати інформаційний пошук, структу-

рувати, систематизувати матеріал та робити висновки). 

При активному використанні Internet-технологій (зокрема сервера 

дистанційного навчання (MOODLE) роль викладача полягає у формулюванні 

мети та конкретного завдання, а саме у визначенні проблематики, ключових 

слів, обмеження кола пошуку інформації тощо. Слід прагнути до 

осмисленого аналізу та використання знайденого у фокусі поставленої мети і 

виконання чітко сформульованих завдань. Ефективність інтерактивних 

методів навчання пов‘язана з тим, що вони дають можливість вивчити, 
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узагальнити та закріпити навчальний матеріал в активному режимі, набли-

женому до умов реального процесу діагностики, лікування та профілактики 

хворих. Це в свою чергу сприяє формуванню позитивної внутрішньої 

мотивації у студентів. Крім того, такі методи сприяють покращенню та 

поглибленню міждисциплінарних зв‘язків в процесі навчання, активують 

клінічне мислення студентів та створюють основу для наукового світогляду 

майбутніх фахівців.  

Різновидом обов`язкової практичної самостійної роботи на кафедрі 

внутрішньої медицини є курація хворих та написання і захист історії 

хвороби, де студент відображає комплексне засвоєння теоретичних і 

практичних знань. Для тих студентів, які виявляють зацікавленість 

предметом і бажають більш глибше вивчити певні питання, пропонується 

науково-дослідна студентська робота з підготуванням виступу-презентації на 

студентському предметному гуртку та конференції, написання публікацій 

згідно отриманих результатів роботи. Таким чином, це сприяє більш 

результативному навчанню, що активізує і робить вмотивованим пізнавальну 

діяльність студентів під час організації навчально-виховного процесу. 

Враховуючи специфіку вищого медичного навчального закладу, посилиться 

професійна спрямованість навчання та розвиватиметься творча самостійність 

студента при вивченні предмета у позааудиторний час.  

ОПТИМІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОГО ПОЗААУДИТОРНОГО 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

І.Б. Горбатюк 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої 

особистості фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної 

діяльності. Вимогою міжнародних стандартів освіти є готовність випускників 

вищих навчальних медичних закладів до подальшого самостійного здобуття 

нових знань. Останні вітчизняні дані свідчать, що тільки 10% лікарів-

інтернів, клінічних ординаторів здатні самостійно здобувати та правильно 

опрацьовувати наукову інформацію через недоліки та недостатні навики 

самостійного навчання.  

Самостійна робота студентів (СРС) є основною формою оволодіння 

навчальним матеріалом. Для реалізації її принципів викладач повинен сфор-

мувати в студента почуття відповідальності за організацію власного 

навчання. Формування цілісної системи самостійного здобуття знань перед-

бачає реалізацію наступних завдань: 1) планування діяльності студента; 

2) фіксація основних моментів інформації; 4) набуття навички скорочення 

інформації без втрати суті та змісту. Для досягнення цих цільових завдань 

доцільною є оптимізація СРС шляхом застосування різних видів інтерак-

тивного навчання – метод «мозкового штурму», метод проектів, кейс-метод.  
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Доступним на практиці варіантом організації СРС і, водночас, її 

контролю є адаптований для студентів метод «мозкового штурму», суть 

якого полягає у постановці проблеми та негайному її вирішенні. Цей метод 

доцільно використовувати під час заняття для розв‘язання ситуаційних задач, 

що активізує навчальний процес та дозволяє додатково оцінити знання 

студента, можна використовувати в клінічних умовах, біля ліжка тема-

тичного пацієнта для визначення оптимального варіанта діагностично-ліку-

вальної тактики, що зменшує недоліки тестової системи оцінки набутих 

знань та вмінь.  

Іншим варіантом інтерактивного навчання є метод проектів, який 

доцільно застосовувати у випадках, коли студентам задається самостійна 

робота, що охоплює тематику навчального семестру чи тематичного модуля. 

Принцип методу полягає в тому, що викладач як координатор процесу чітко 

окреслює суть та етапи завдання, вказує на джерела інформації, які потрібно 

опрацювати. На початковому етапі роботи над проектом студенти отримують 

завдання та вимоги до їх виконання. В подальшому учасники за допомогою 

викладача самі визначають проміжні завдання, здійснюють пошук шляхів 

для їх вирішення. Внаслідок доопрацювання студентська група представляє 

спільний проект на розгляд керівника. Відбувається захист проекту, на якому 

учасники обговорюють актуальність проблеми, висвітлюють отримані 

результати та аргументують висновки. Наслідком виконаної роботи є 

отримання кожним учасником проекту певної оцінки з наступною 

конвертацією у бали за індивідуальну СРС. Перед виставленням оцінки 

метод проектів передбачає здійснення самооцінки та колективне оцінювання 

діяльності кожного учасника. Таке завершення проекту сприяє формуванню 

толерантності та самокритичності, вмінню вести дискусію, підводити 

підсумки роботи. Такий підхід застосовується в роботі студентів у наукових 

гуртках, реалізується на студентських наукових конференціях, у навчанні в 

інтернатурі у вигляді написання курсових наукових робіт.  

Перспективним способом організації СРС є кейс-метод, суть якого в 

тому, що викладач надає студентам пакет документів (кейс), за допомогою 

якого студенти знаходять вихід із певної проблеми. Кейс-метод може бути 

застосований для самостійної роботи, що охоплює кілька занять у межах 

тематичного модулю чи загальної теми. У процесі її виконання студент звер-

тається до викладача за консультацією. Цю технологію використовують під 

час проведення курації для наступного написання та захисту історії хвороби.  

Отже, наведені інтерактивні варіанти СРС дають можливість сту-

дентам засвоїти принципи самоосвіти, що є вищим ступенем навчання, ніж 

просто самостійна робота, тому що кожен студент сам ставить собі мету та 

завдання, в той час як при СРС завдання дає викладач. 
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-

МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

А.В. Гошовська 

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сьогодні актуальною проблемою є підвищення ефективності 

кінцевого рівня професійної підготовки медичного спеціаліста, а основним 

напрямком розвитку освіти в Україні – її інтеграція з Європейським освітнім 

простором, впровадження кредитних технологій, стимулювання мобільності, 

створення умов конкурентоспроможності на ринку праці та престижу 

української медичної освіти. Для досягнення цієї мети, насамперед, 

необхідна майстерність і компетентність викладача та здатність всіх 

студентів працювати з ним в одному темпі. Цього можна досягти лише за 

умов приділення уваги та часу на опанування та відпрацювання студентами 

на практиці необхідних для майбутньої роботи професійних умінь та 

навичок. Одним із шляхів підвищення якості підготовки є впровадження в 

систему медичної освіти кредитно-модульної системи. Під поняттям 

«Модуль» (кредитний модуль) розуміють закінчений обсяг інформації 

(навчальної дисципліни, практики, курсової роботи), яку має засвоїти студент 

або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент. У 

ньому оцінюється завдання, робота, проміжний та кінцевий рівень знань, 

самостійна робота тощо. У модульному навчанні все запрограмоване 

насамперед: послідовність вивчення матеріалу, рівень його засвоєння, який 

заохочує кожного студента до підвищення професійного рівня знань, умінь 

та навичок з дисципліни. Така система контролю знань студентів забезпечує 

роботу в такті, розподіляє навчальний матеріал на змістовні модулі 

(субмодулі), як базові для рейтингової оцінки знань яка дозволяє ранжувати, 

визначати лідера та аутсайдера, що перетворює навчальний процес на 

потенційні змагання, які закінчуються заліковим кредитом – одиницею 

виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння кредитних 

модулів або блоку модулів. 

Контроль якості навчання стосується передусім знань студентів щодо 

їх компетенції та здатності відповідати сучасним вимогам на ринку праці. 

Якість підготовки студентів медичних спеціальностей пов‘язана з оцінкою їх 

професійних навичок, що у свою чергу корелює з об‘єктивністю методів 

контролю. Усе це є складовими навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу за кредитно-модульною системою, дотримання якого 

сприяє успішному оволодінню матеріалом, у тому числі який виноситься на 

самостійне опрацювання та успішно складають підсумковий модульний 

контроль. До модульного контролю допускаються студенти, які виконали 

практичну частину програми і самостійну роботу, що оцінюється поточною 

оцінкою. Щоб оцінка відображала якість навчання в умовах кредитно-
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модульної системи організації навчального процесу, необхідним є вико-

ристання стандартних методів контролю, визначення критеріїв оцінювання та 

їх вірогідності 

Найбільш розповсюдженими об‘єктами рейтингового контролю є: 

поточна робота студента, екзамени, заліки, окремі роботи на практичних та 

лабораторних заняттях, контрольні роботи (вхідні, рубіжні), участь в 

олімпіадах, конференціях, науково-дослідницькій роботі, відповіді на 

запитання, тести, конспекти, статті, реферати, індивідуальні завдання та 

самостійна робота, своєчасність здачі завдання або строки його виконання, 

участь у громадському житті, регулярність відвідування занять, вивчення 

додаткових дисциплін. Функціонування рейтингової системи організації 

навчального процесу можливо лише за умови всебічного розвитку у студента 

потягу до навчання, інтересу до знання, творчості та ініціативи. Рейтинг 

студента з успішності складається з рейтингу з окремих дисциплін, тобто з 

міні-рейтингів, які дають відповідну суму балів. Традиційна система 

перевірки та контролю знань не завжди дає можливість накопичувати 

достатню кількість оцінок. Це знижує активність студентів, а оцінка їх знань 

викладачем може бути некоректною. Тому необхідна мотивація до активного 

самостійного вивчення студентами навчальних дисциплін, якою може бути 

міні-рейтинг. Ця форма контролю знань забезпечує отримання певної суми 

балів на одному занятті, а в окремих випадках допомагає швидко ліквідувати 

відставання у навчанні. 

Навчальний процес, побудований за кредитно-модульною системою 

активізує пізнавальну діяльність студентів, стимулює їх підтримувати свій 

рейтинговий рівень шляхом оцінювання якості їх роботи та рівня здобутих 

вмінь і навичок, поліпшує якість підготовки домашніх завдань та відповідне 

виконання модульних контрольних, індивідуальних самостійних та науково-

дослідницьких робіт, поліпшує відвідування занять. У морально-психо-

логічному аспекті модульна система організації навчального процесу знімає 

психологічний тиск, зриви і стреси, які, безперечно, виникають у студентів у 

міжсесійний та сесійний періоди, оскільки результат успішності стає більш 

прогнозованим завдяки поточному рейтингу. 

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТА З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

М.Д. Гресько 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Підготовка висококваліфікованих фахівців – лікарів-лаборантів, 

знання, вміння та практичні навички яких відповідають вимогам Стандарту 

освітньо-професійної програми за спеціальністю «Лабораторна діагностика», 

– головне завдання бакалаврату. 

При створенні нових стандартів підготовки фахівців була врахована 

необхідність підвищення якості підготовки, а також досвід Німеччини, 
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Франції, США та Росії, де більшість лабораторних досліджень виконується 

біомедичними фахівцями. У нових стандартах гармонічно поєднуються 

навички та вміння з біології, хімії, медицини та фармації, що дає можливість 

фахівцю кваліфіковано інтерпретувати результати досліджень. Раніше 

тлумачення результатів аналізів виконували лікарі-лаборанти, найчастіше з 

немедичною освітою, що не завжди відповідало вимогам клініцистів. 

Як напрямок медичної діяльності, лабораторна діагностика, є однією з 

пріоритетних і знаходиться у постійному розвитку в державі і за кордоном. 

Соціально-економічна ситуація в Україні потребує перегляду традицій-

ного погляду на підготовку спеціаліста для лабораторної служби. 

Вивчення попиту на відповідному ринку праці, світовий досвід 

підготовки фахівців з лабораторної діагностики, процеси, що пов‘язані з 

модернізацією матеріально-технічної бази клініко-діагностичних, бактеріо-

логічних, цитологічних лабораторій закладів охорони здоров‘я України, 

впровадження у медичну практику нових методів та методик діагностики 

захворювань, які базуються на сучасних досягненнях науки і техніки, 

свідчать про потребу у фахівцях, які поєднуватимуть у собі певний рівень 

кваліфікації лікаря-клініциста та фахівця клініко-діагностичної лабораторії. 

Саме такі фахівці з повною вищою освітою можуть бути підготовлені на базі 

здобутого за напрямом «Лабораторна діагностика» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр», які вміють орієнтуватися у різних службових ситуаціях і 

відповідають тим високим вимогам, які вимагає сучасна дійсність. 

Введення у навчальний план суто медичних дисциплін з інтерпре-

тацією лабораторних досліджень дасть можливість обґрунтовано підійти до 

проведення відповідного виду аналізу, інтерпретувати отримані результати 

та визначити кратність дослідження. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОЇ КОМПОНЕНТИ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТА 

С.І. Гречко, І.В. Трефаненко, О.В. Соловйова  

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та  

спортивної медицини  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Значний обсяг складної інформації та збільшення годин для 

самостійної роботи при підготовці сучасного фахівця мотивують викладача 

до пошуків більш практичних та заохочувальних методів навчання. До таких 

методів можна віднести гру. Мета статті полягає у пошуку шляхів реалізації 

гри як методу та інструменту навчання для вищих навчальних закладів на 

різних етапах навчального процесу.  

Важливим питанням постає роль учасника/студента в грі. Існують 

дискусії серед педагогів: з одного боку стверджують, що саме втілення в роль 

і занурення в гру дає неабиякий результат як симуляція ситуації, з іншого, 

вважають, що саме усвідомлення процесу навчання у грі є навчанням. Адже, 
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таким чином у студента є можливість стати не просто учасниками гри, але й 

учасниками навчального процесу: вони можуть вирішувати чи потрібні їм 

певні навички, оцінювати свій рівень готовності до запропонованої ситуації 

та заповнювати лакуни в даній темі. Такий підхід до студентів як до 

партнерів учбового процесу вимагає від них якісно іншого ставлення і 

ставить певні вимоги до етапів гри. Методика проведення професійних ігор 

має різнобічний характер. Проте, ігри проводяться за певною моделлю, яка 

складається з таких етапів: підготовка учасників гри; вивчення ситуації, 

інструкцій, настанов та інших додаткових матеріалів; проведення гри; аналіз, 

обговорення та оцінка результатів гри. 

До етапу підготовки учасників гри відносять: визначення теми гри і 

опрацювання проблемної ситуації; формулювання основної мети гри і 

встановлення її правил; опрацювання конкретних завдань щодо визначення її 

форм; затвердження організації гри та форми її проведення; визначення 

посадових осіб, ролі яких будуть виконуватися під час гри; моделювання 

навчальної ситуації на основі заздалегідь опрацьованих матеріалів; видача 

учасникам гри, експертам та іншим особам пакету документів і матеріалів, 

необхідних для вирішення дидактичної проблеми. 

Зміст етапу вивчення дидактичної ситуації, інструкцій, настанов і 

низки інших матеріалів, які потрібні для розв'язання навчальної проблеми, 

такий: вивчення основних матеріалів; збирання додаткової інформації та її 

систематизація; отримання інформації у педагога, експертів; здійснення 

певних контактів між учасниками ігор, коли є така необхідність; опра-

цювання необхідних документів і підготовка навчально-методичної бази. 

Визначивши ключові моменти для реалізації гри як одного з найбільш 

успішних інструментів навчання, нашим завданням ми бачимо розробку 

комплексу ігрових вправ на різних етапах навчального процесу. Навчальний 

процес включає три основні методичні етапи. Це етап презентації нового 

матеріалу, етап тренування та етап практики в застосуванні засвоєного 

матеріалу у процесі перевірки/тестування в різних видах діяльності. Таким 

чином, використання ігрової компоненти дозволяє активізувати діяльність на 

всіх рівнях навчальної діяльності спеціаліста. 

АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ТЕМИ «ТУБЕРКУЛЬОЗ ШКІРИ» 

Л.О. Гулей  

Кафедра дерматовенерології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сьогодні, за даними офіційної статистики, щорічний середній 

показник виявлення туберкульозу шкіри становить 0,43 випадки на 100 тис. 

населення, або 5,6% від частоти усіх форм позалегеневого туберкульозу, 

тобто в 4-5 разів менше, ніж частка кожної з його основних локалізацій. Як 
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супутню патологію туберкульоз шкіри спостерігають у 7% хворих, а згідно з 

даними закордонних фахівців, це захворювання виявляють у 0,1% пацієнтів з 

патологією шкіри. Оскільки туберкульоз шкіри – інфекційне захворювання 

шкіри і від початку захворювання до встановлення діагнозу часто минає не 

один рік, важливим етапом підготовки висококваліфікованих фахівців зі 

спеціальності «Сестринська справа» є удосконалення процесу оволодіння 

практичними навичками при вивченні тем із дисципліни «Медсестринство в 

дерматології та венерології». 

Практичні заняття зі студентами 3 курсу спеціальності «Сестринська 

справа» проводяться на клінічній базі кафедри, а саме – у відділеннях 

обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Базові теоретичні знання із 

навчальної теми «Туберкульоз шкіри», які засвоюють студенти, підкріплю-

ються опануванням практичних навичок, що передбачені галузевою та 

робочою навчальними програмами з дисципліни «Медсестринство в дермато-

логії та венерології». При цьому особлива увага приділяється етапам 

медсестринського процесу, які перш за все включають медсестринське 

обстеження (скарги пацієнта; анамнестичні дані: перенесений туберкульоз 

внутрішніх органів, наявність туберкульозної інфекції серед оточуючих; 

об‘єктивне обстеження). Велика увага приділяється розвитку клінічного 

мислення студентів, оскільки наступним етапом практичної підготовки є 

постановка медсестринського діагнозу, який передбачає аналіз клінічних 

ознак захворювання. Особливо наголошується на вмінні студентами 

правильно провести огляд шкірних покривів та видимих слизових оболонок. 

Також проводиться ретельний розбір можливостей планування медсестрин-

ських втручань з підготовки хворого до проведення діагностичних 

досліджень та виконання лікувальних призначень лікаря. Важливим аспектом 

є реалізація плану медсестринських втручань: проведення підготовки 

пацієнта до проведення діагностичних тестів (діаскопії, визначення 

феноменів «яблучного желе», «провалювання зонда»); 

проведення підготовки пацієнта та взяття біологічного матеріалу для 

лабораторних досліджень (кров, слина, харкотиння), до інструментальних 

методів обстеження (рентгенографія органів грудної клітки); виконання при-

значення лікаря (застосування примочок, нанесення збовтувальних сумішей, 

паст, мазей). дотримуватися морально-етичних і деонтологічних правил у 

дерматології. Надзвичайно великого значення при підготовці студентів 3 

курсу спеціальності «Сестринська справа» з дисципліни «Медсестринство в 

дерматології та венерології» надається санітарно-освітній роботі з хворими з 

питань профілактики інфекційних захворювань шкіри, пропаганди здорового 

способу життя, навчанню пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду. 

Наступним етапом медсестринського процесу є оцінювання результатів 

медсестринських втручань та коригування їх. Разом з тим, при викладанні 

теми «Туберкульоз шкіри» є певні труднощі через відсутність у відділеннях 

клінічної бази кафедри – обласному шкірно-венерологічному диспансері 

тематичних хворих, оскільки лікарі-дерматологи проводять лише попередню 
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діагностику туберкульозного ураження шкіри, а дообстеження таких хворих 

та їх специфічне протитуберкульозне лікування проводиться фтизіатрами у 

спеціалізованих протитуберкульозних диспансеррах. Тому демонстрація 

таких пацієнтів можлива лише у віртуальному, фотоілюстрованому варіанті 

як на практичному занятті, так і на лекціях, що дозволяє продемонструвати 

студентам фотоілюстрації хворих на різних стадіях захворювання або в 

процесі проведеного лікування з метою вивчення виконання етапів медсес-

тринського процесу. Удосконалення опанування практичною частиною 

дисципліни здійснюється також шляхом самостійного вивчення спеціальної 

літератури та навчально-наочних матеріалів, які розміщені на сайті 

дистанційного навчання БДМУ в системі MOODLE. Оцінка якості засвоєння 

практичних навичок проводиться під час диференційного заліку з дисципліни 

і визначенні знань з теми «Туберкульоз шкіри», що потім аналізується з 

метою оптимізації навчального процесу. 

Висновок. Отже, з метою підвищення рівня підготовки майбутніх 

молодших спеціалістів, окрім отримання теоретичних знань з дисципліни, 

важливе значення має успішне опанування студентами 3 курсу спеціальності 

«Сестринська справа» практичних навичок з теми «Туберкульоз шкіри».  

ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ ТА ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

А.В. Гуменна 

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасний етап модернізації національної системи освіти й адаптації її 

до Європейської, орієнтовано на інтеграцію в Європейський освітній простір. 

Не має сумніву в тому, що Болонський процес явище соціального життя 

Європи, процес створення різних національних систем вищої освіти. Основна 

мета створення зони Європейського освітнього простору полягає в 

забезпеченні гарантованої якості освіти. 

В основу Європейської системи освіти покладено положення про 

кредитно-модульну систему організації навчального процесу. 

Система перевірки знань і вмінь студентів - органічна частина 

навчального процесу, а її функції виходять далеко за межі власне контролю. 

Звичайно, що контроль є способом одержання інформації про якісний стан 

навчального процесу. Поряд з контролюючою функцією розглядають також 

навчальну, діагностичну, виховну, розвиваючу, прогностичну й орієнту-

вальну функції. 

Метою контролюючої функції вважають встановлення зворотного 

зв‘язку (зовнішнього: студент - викладач і внутрішнього: студент - студент), 

а також облік результатів контролю. 

Навчальний контроль проводиться із профілактично-попереджуваль-

ною метою і з метою управління процесом навчання, формування навичок і 
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вмінь, їхнього коректування й удосконалювання, систематизації знань. У 

процесі перевірки студенти повторюють і закріплюють вивчений матеріал. 

Діагностична функція - одержання інформації про помилки, недоліки 

та прогалини в знаннях і вміннях студентів, з‘ясуванні причин, що 

породжують труднощі в студентів у процесі оволодіння навчальним мате-

ріалом, визначення кількості та характеру помилок. Результати діагностич-

них перевірок надають можливість вибрати найбільш інтенсивну методику 

навчання, а також уточнити напрямок подальшого вдосконалення змісту, 

методів і засобів навчання. 

Прогностична функція перевірки сприяє одержанню інформації для 

подальшого планування й здійснення навчального процесу. 

Розвиваюча функція контролю полягає в стимулюванні пізнавальної 

активності студентів, у розвитку їхніх творчих здібностей. У процесі контро-

лю розвиваються мовна діяльність, пам‘ять, увага, уява, воля й мислення 

студентів. Контроль сприяє також прояву і розвитку таких якостей 

особистості, як здібності, схильності, інтереси, потреби. 

Орієнтувальна функція контролю полягає в одержанні інформації про 

ступінь досягнення мети навчання окремим студентом і студентами в цілому 

- наскільки засвоєний і як глибоко вивчено навчальний матеріал. Контроль 

орієнтує студентів у їхніх труднощах і надає можливість їм виявити 

напрямки вдосконалення знань і вмінь, краще пізнати самого себе, оцінити 

свої знання й можливості. 

Виховна функція контролю полягає у вихованні у студентів 

відповідального відношення до навчання, дисципліни, акуратності. Перевірка 

спонукає студентів більш серйозно та регулярно себе контролювати при 

виконанні завдань. 

Отже, виходячи з дидактичних основ навчання можна бути впевненим 

у тому, що в умовах кредитно-модульної системи навчання, коли здій-

снюється послідовно поточний, модульний (проміжний), підсумковий кон-

троль проведення семестрового контролю є зайвою чи необов‘язковою 

процедурою. Досвід навчання студентів медиків Буковинського державного 

медичного університету показав, що накопичення балів студентами 

впродовж семестру не завжди сприяє активній, систематичній, самостійній 

роботі студентів. 

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ ТА КОНТРОЛЬ 

ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

А.В. Гуменна, Д.В. Ротар, О.О. Бліндер  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У сучасному світі, який ввійшов у третє тисячоліття, згідно з вимогами 

Болонської декларації виникає суттєва потреба у розвитку якості вищої 

освіти. 
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Якість освіти, насамперед, залежить від умов навчання: наближення 

навчання до студента, стану матеріально-технічного забезпечення, орга-

нізаційно-методичного забезпечення навчального процесу, рівня впро-

вадження новітніх технологій, кадрового потенціалу, досягнень науки тощо. 

З іншого боку, процес змін у системі освіти, заданий Болонською 

декларацією, включає також введення нових механізмів і процедур контролю 

якості освітнього процесу. 

Зростають вимоги до підвищення якості педагогічного контролю, 

пошуку кращих форм і методів, його оптимізації. Іншими словами, особливої 

актуальності набуває розробка педагогічного інструментарію, що дозволяє 

об‘єктивно й ефективно здійснювати процес безперервного і всеосяжного 

контролю знань. 

Процес контролю - це одна з найбільш трудомістких і відповідальних 

операцій у навчанні, пов‘язана з різними психологічними ситуаціями як для 

студентів, так і для викладача. З іншого боку, його правильна постановка, 

безсумнівно, сприяє поліпшенню якості підготовки фахівців. У більшості 

навчальних закладів вибір видів контролю (попередній, поточний, 

тематичний, підсумковий) і його форм (іспити, заліки, контрольні роботи, 

реферати, семінари тощо) залежать від мети, змісту, методів, часу і місця. 

Однак всі існуючі раніше методи діагностування успішності мають певні 

недоліки. 

У першу чергу, можуть виникнути труднощі, пов‘язані з особли-

востями викладацької роботи: 

- відмінності у вимогах різних викладачів, що проявляється у 

відмінностях при оцінці однієї і тієї ж відповіді; 

- різна професійна кваліфікація; 

- «жорсткі» часові рамки при організації поточних перевірок знань 

великого числа студентів; 

- можлива необ‘єктивність викладача до оцінки відповідей деяких 

студентів; 

- можлива недостовірність оцінок, які виставляються студентам, через 

побоювання викладача, що вони будуть використані для оцінювання роботи 

самого викладача.  

Важливу роль при оцінці якості навчання також відіграють труднощі, 

пов‘язані зі студентами: використання шпаргалок, списування, «взаємо-

допомога», що спотворює достовірність оцінки знань студентів і заважає 

викладачеві (або перевіряючим) об‘єктивно поглянути на якість педагогічної 

роботи.  

Таким чином, логічним є висновок про необхідність подальшого удоско-

налення підготовки і студентів, і викладачів вищих навчальних закладів 

України, щоб у складний період освітніх процесів максимально зберегти 

позитивні здобутки національної системи освіти й ефективно використати 

досвід європейських країн для підготовки спеціаліста високої кваліфікації.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

О.В. Гуцул, П.М. Григоришин 

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Розвиток інформаційного суспільства в Україні та розширення 

міжнародних зв‘язків в освіті на основі реалізації ідей Болонського процесу 

та євроатлантичної інтеграції вимагає постійної уваги до підвищення 

кваліфікації педагогічних і медичних працівників, як в теоретичному так і 

практичному професійному розвитку педагога. Інформаційні ресурси у 

широкому розумінні це відкрите середовище, що об'єднує різні ресурси. До 

таких ресурсів відносять: дистанційну освіту, організаційні та методологічні 

рівні, способи здійснення комунікації між ресурсами, що підтримують 

процес неперервної освіти. 

У технологічному забезпеченні сучасних інформаційних технологій та 

мультимедіа, неперервна професійна освіта дозволяє створити потужну 

систему навчальних курсів і сприяє реалізації професійної освіти. На думку 

багатьох вчених (А.Ф. Манако, Е.М. Синиця) неперервна професійна освіта 

повинна забезпечити: виховання нової людини інформаційного суспільства; 

адаптацію працюючого населення у «цифровому» світі; надання розвинутого 

комплексу освітніх послуг людям для використання всіх можливих сучасних 

інформаційних сервісів. 

Неперервна професійна освіта характеризується наступними 

факторами: 

 професійним прагненням до забезпечення оптимальної турботи про 

кожного пацієнта; 

 врахуванням вимоги роботодавців і суспільства; 

 усвідомленням тенденцій розвитку швидкозмінного світу, розумінням 

необхідності сприймати зміни, змінюватися самому; 

 формуванням умінь і навичок навчатися упродовж життя; 

 розвитком інформаційної культури та розвитком творчих якостей 

особистості. 

Для реалізації потреб викладача у науковому та навчально-методич-

ному розвитку необхідне впровадження нових організаційних форм профе-

сійної підготовки. Одним із напрямків, зокрема є проблемно-інформаційні 

лекції спрямовані на оволодіння модульно-рейтингової системи навчання. 

Посилення мотивації студентів до навчання залишається однією із 

пріоритетних задач викладача. У Буковинському державному медичному 

університеті впроваджуються комп'ютерні навчальні та контролюючі 

програми, що дозволяють: індивідуалізувати та диференціювати процес 

навчання; здійснювати контроль та організовувати самоконтроль; моде-

лювати процеси та явища; проводити лабораторні і практичні заняття у 

віртуальній реальності. На сьогодні існує проблема забезпечення навчальних 
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курсів електронними підручниками, довідниками, мультимедійними 

енциклопедіями, автоматизованими навчальними системами, які дозволять 

підвищити навчальний та науковий рівень не тільки студента, але й 

викладача. При створенні електронного підручника необхідно враховувати 

методичні критерії до яких відносяться: критерій доцільності введення 

гіпермедіа; структурована база знань відповідно до навчальної програми; 

об'ємний критерій навчального матеріалу; об'ємно-часовий критерій (який 

вводить обмеження не тільки на обсяг навчального матеріалу, а й вимагає 

врахування часових норм навчальної діяльності студентів); критерій 

модульності електронних навчальних матеріалів; критерій можливості 

модифікації самостійного вивчення та контролю навчального матеріалу. До 

технологічних критеріїв відносять критерій оптимальної експлуатації 

електронного навчального видання. 

Електронні навчальні засоби можуть бути ефективно використані для 

неперервної професійної освіти, оскільки вони є найважливішим елементом 

дистанційної форми навчання, яке здійснюється за допомогою сучасних 

комп'ютерних і телекомунікаційних технологій у реальному часі (чат, 

відеозв‘язок, телефон), або асинхронно (телеконференція, електронна 

пошта), які спрямовані на стимулювання самостійної творчої діяльності 

фахівців. Нові інформаційні технології, які використовуються при створенні 

комп'ютерного навчально-розвиваючого середовища, впливають на всі 

компоненти навчальної системи: цілі, зміст, методи, організаційні форми, 

навчання і т.п. При цьому виникає проблема ефективного використання і 

поєднання їх в освітньому процесі дистанційного навчання. Одним із 

напрямків є вивчення умов забезпечення єдності навчальної, навчально-

дослідної, науково-дослідної і професійної діяльності.  

Розширення і поглиблення сучасного знання відбувається не тільки на 

професійному pівні, але й на рівні всієї життєдіяльності людини і 

виявляється у необхідності освоєння нових технологій і технологічних 

прийомів, що впливають на «якість» життя людини, його пізнання світу, 

контакти з іншими людьми тощо. Неперервна професійна освіта все більше 

розглядається у взаємозв'язку з іншими видами діяльності людини: 

професійною, суспільною, дозвіллям [1]. 

Узагальнюючи вище сказане можна зробити висновок, що проблеми 

неперервної професійної освіти виникли у зв‘язку з динамічною зміною 

вимог до кваліфікації викладача, зростанням необхідності в неперервному 

засвоєнні нових знань, нових умінь і навичок, що дозволяють фахівцю бути 

конкуренто спроможним у нових галузях і предметах професійної та 

соціальної діяльності. 

Література. 1. Ковальська Н. М. Неперервна професійна освіта: 

управлінський аспект / Н. М. Ковальська, О. М. Саух // Педагогічний 

альманах. - 2014. - Вип. 21. - С. 240-246. 
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ДАЙДЖЕСТ ЯК ФОРМА ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

І.С. Давиденко
1
, О.М. Давиденко

2
 

1
Кафедра патологічної анатомії,  

2
кафедра інфекційних хвороб та епідеміології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Основним джерелом отримання навчальної інформації студентами на 

додипломному етапі освіти та слухачами курсів на післядипломному етапі 

освіти є підручник з певного навчального предмету, в якому авторами 

повинні викладатися загальновизнані відомості. Матеріал підручника 

проходить редакцію та експертизу, редактори, автори розділів та експерти 

(рецензенти) несуть відповідальність за якість наведеного матеріалу. 

Незважаючи на принцип підручника – подавати загальновизнані дані, та 

проведення редагування та експертизи якості інформації за різних 

об‘єктивних та суб‘єктивних причин, як правило, не вся викладена в 

підручнику інформація задовольняє викладацький склад та суб‘єктів 

навчання. Напевно, в зв‘язку із цим створюються інші систематизовані 

джерела навчальної інформації, наприклад, навчальні посібники, навчальні 

довідники, навчальні словники тощо. Наявність великої кількості джерел 

навчальної інформації породжує все більш помітне зростання складнощів із 

засвоєнням необхідних даних суб‘єктами навчання. З цієї причини з метою 

полегшення сприйняття навчальної інформації педагогами створюються 

різноманітні компактні форми подання навчального матеріалу - реферати, 

автореферати, конспекти, структуровані конспекти тощо. Названі форми є 

компактним поданням окремо взятого джерела інформації, а конспект до 

того ж є моноперсоналізованою формою компактного подання матеріалу 

(створюється персонально для творця конспекту з урахуванням його 

уподобань та рівня підготовки станом на момент створення конспекту). 

Існує ще одна форма компактного подання навчальної інформації - 

«Дайджест» (від англ. - «Digest»), яка за логікою свого створення може бути 

найбільш ефективною посеред різних форм компактного подання навчаль-

ного матеріалу. Дайджест - це інформаційний продукт (видання, стаття, 

збірка), який містить упорядковані короткі анотації й основні положення 

використаних джерел, в яких стисло передається їх зміст. Формат дайджесту 

є зручним для ознайомлення з основними відомостями з певної тематики, це 

є його мета. Окрім того, дайджест має рекламну функцію, він стимулює 

ознайомлення з тими чи іншими першоджерелами, підготовлює до їх 

подальшого детального сприйняття, при цьому не торкаючись прямим чином 

авторських прав, бо не повторює першоджерела. 

Для правильного оформлення тексту дайджесту слід дотримуватися 

наступних правил: 

1. Дайджест повинен мати узагальнюючу назву, яка присвячена певній 

тематиці (по одній темі практичного заняття можуть бути створені один або 
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кілька альтернативних окремих дайджестів на всю тему практичного заняття, 

або на кілька тематик в межах теми практичного заняття). Може бути 

створений дайджест для окремого змістового модуля, або навіть для цілого 

навчального предмету. Наприклад, у 2005 р. викладачами кафедри патологіч-

ної анатомії Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгі-

євського для англомовних студентів був створений «Дайджест з патомор-

фології». Хоча обсяг даного дайджесту становить цілих 432 сторінки, все ж 

його розмір (16х10х2 см) є «кишеньковим» і, отже, даний фізичний розмір 

підкреслює формат компактності. 

2. Дайджест має містити тільки короткі анотації, основні положення з 

першоджерел, не повторювати першоджерела. Водночас, ці дані обов‘язково 

повинні охоплювати всі без виключення номінації теми, якій присвячений 

дайджест. 

3. Дайджест повинен ґрунтуватися на кількох джерелах (на одному 

джерелі дайджест не створюється, інакше це буде рефератом, а не 

дайджестом). Серед джерел повинен бути підручник (національний 

підручник), як обов‘язкове джерело, але не єдине. 

4. Потрібно вказати всі без виключення першоджерела, які використані 

для створення дайджесту. Бажано, вказати сторінки використаної інформації 

з першоджерел. Першоджерелом може бути проблемна лекція, тоді слід 

назвати лектора та вказати дату проведення такої лекції і зазначити, якому 

контингенту була прочитана така лекція. 

5. Слід зазначити укладача (укладачів) дайджесту, при цьому біля 

прізвища необхідно вказати дайджестний статус особи, яка його розробила - 

тобто статус «укладач» (не автор). 

За такими правилами останні роки викладачі кафедри патологічної 

анатомії створюють електронні навчальні матеріали з патоморфології в 

системі дистанційного навчання «MOODLE». Дотримання вказаних правил 

гарантує достатню якість, повне охоплення програми навчального предмету, 

надійність матеріалу, водночас дозволяє не конфліктувати з авторськими 

правами на оригінальні повнотекстові першоджерела навчальної інформації, 

бо дайджест не замінює їх, а є інтенсивним засобом для ефективного 

засвоєння матеріалу, який викладено в першоджерелах. 

Відкритим залишається питання використання авторських ілюстрацій у 

дайджестах. Напевно, дайджест, якщо і може містити авторські ілюстрації, то 

лише за умов наявності належно оформленої згоди автора ілюстрації. У будь-

якому разі, якщо й планується використовувати ілюстрації в дайджесті, їх 

кількість повинна бути мінімальною, бо дайджест має залишатися 

компактним продуктом. 

Поняття дайджесту може бути корисним для вибору системи побудови 

лекційного матеріалу. Зокрема, у зв‘язку зі скороченням лекційних годин в 

Україні в останні роки, лекційний матеріал вже, як правило, не здатний 

охопити весь матеріал навчального предмету, тому, напевно, сучасна лекція 

повинна бути або проблемною (присвячена складній для засвоєння проблемі, 
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наприклад, проблемі шоку, проблемі інфекційного процесу, проблемі 

автоімунного процесу тощо), або ж являти собою своєрідний ілюстрований 

дайджест, який має створюватися у відповідності вищезазначеним правилам. 

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВВЕДЕННЯ В ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ 

ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДОВІРЧИХ ІНТЕРВАЛІВ ВІДСОТКІВ, 

ОБРАХОВАНИХ БІНОМІНАЛЬНИМ МЕТОДОМ 

І.С. Давиденко
1
, О.М. Давиденко

2
 

1
Кафедра патологічної анатомії,  

2
кафедра інфекційних хвороб та епідеміології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Кожен лектор повинен дбати про високий науковий рівень подання 

матеріалу суб‘єктам навчання, про доказовість і відтворюваність даних, які 

наводяться в лекції. Належний науковий рівень, окрім іншого, повинен 

означати й адекватне використання нових можливостей сучасних технологій 

обрахування цифрових даних. 

При характеристиці того чи іншого захворювання в ході лекції типовий 

лектор часто звертається до цифр щодо частоти нозологічної одиниці, 

частоти її симптомів чи ускладнень тощо, виражених у відсотках, проміле, 

частках одиниці, частин цілого тощо. Потрібно відмітити очевидний факт, 

що лектор у таких випадках оперує, як правило, даними не генеральної, а 

вибіркової сукупності, тому наведені відсотки є наближеною величиною, 

причому наближеність цієї величини до генеральних параметрів залежить не 

тільки від числа спостережень. Ця наближеність залежить ще й від 

асиметричних властивостей біномінального розподілу частот, які менш 

відчутно виражені при відсотках, близьких до 50%, але все більше виражені 

при віддаленні відсотку від 50%. Ця асиметрія спричиняє неспроможність 

спроб обрахунку довірчих інтервалів з використанням статистичної похибки, 

яка, як відомо, добре «працює», зокрема, при нормальному (симетричному) 

розподілі в статистичній сукупності.  

Пояснимо на прикладі. Припустимо, що в стаціонарі з 12 хворих на 

тяжке інфекційне захворювання (назвемо його умовно «А») померло двоє 

осіб. Відсоток смертей при цьому становив 16,67%. Одразу слід зауважити, 

що наведення відсотку по такій малій кількості спостережень не є достатнім, 

бо завідомо є грубо наближеною величиною. Тому, сучасному лектору для 

демонстрації науково відтворюваних даних слід визначити і навести довірчі 

інтервали для вищевказаного відсотка. Якщо застосувати обрахування 

довірчих інтервалів відсотка з симетричним використанням статистичної 

похибки відсотка, то при вірогідності Р=0,05 отримаємо такі цифри: верхня 

межа довірчого інтервалу - 16,67+21,56=39,3%, нижня межа довірчого 

інтервалу – 16,67-21,56=-4,89% (зі знаком мінус!). По-перше, відмітимо, що в 

даній ситуації застосування методу обрахунку довірчого інтервалу з 

використанням статистичної похибки призвело до отримання абсурдної 
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величини – відсотка зі знаком «-», що не є можливим у принципі. По друге, 

такий метод при відсотку, значно віддаленому від 50%, дав завідомо неточні 

результати обрахування і верхньої межі довірчого інтервалу в силу певного 

ступеня асиметричності. Найбільш точним методом обрахування довірчих 

інтервалів відсотків, який позбавлений дефектів щодо асиметричності, є 

біномінальний метод (у деяких джерелах його так і називають – «точний 

метод», англійською мовою - «exact»). Згідно біномінального методу обра-

хунку довірчих інтервалів при вірогідності Р=0,05 довірчий інтервал для 

16,67% на статистичній сукупності 12 хворих становить 2,09% – 48,41%. 

Отже, сучасний лектор повинен повідомити авдиторії, що, ґрунтуючись на 

відомих даних, при інфекційному захворюванні «А» в стаціонарі на даний 

час з вірогідністю Р=0,05 помре від 2,09% до 48,41% хворих. Якщо ж в 

лектора є доступ до кількох різних джерел інформації про смерті від 

захворювання «А», лектор може навести або кожні дані окремо, або 

спробувати їх об‘єднати біномінальним методом обрахування довірчих 

інтервалів. Наприклад, лектору з п‘яти різних джерел відомо, що із загальної 

кількості 240 хворих померло рівно 40 хворих, тобто знову 16,67%. Згідно 

біномінального методу обрахунку довірчих інтервалів відсотку при 

вірогідності Р=0,05 довірчий інтервал для 16,67% на статистичній сукупності 

240 хворих становить 12,18% – 21,99%. Що дасть таке об‘єднання? Воно 

дасть менший розкид прогнозованих даних: не 2,09% – 48,41%, а 12,18% – 

21,99%, причому це не довільний підхід, а ретельно математично 

обґрунтований і відтворюваний. 

У чому полягає сучасність такого підходу? Сучасність полягає у тому, 

що хоч сам алгоритм біномінального методу обрахунку довірчих інтервалів 

був відомий порівняно давно, його широке практичне застосування обме-

жувалося доволі складними математичними операціями, які відносно 

непросто було запрограмувати. Вперше можливість застосування біноміналь-

ного методу обрахунку довірчих інтервалів відсотків зустрілася нам у 

професійній комп'ютерній програмі для статистичних обрахунків NCSS 2007. 

У подальшому розробники цієї програми удосконалювали можливості цієї 

програми і на даний момент програма дозволяє обрахувати довірчі інтервали 

відсотків для будь-якої заданої вірогідності, а не тільки для Р=0,05. Суттєвою 

перепоною для широкого застосування програми є висока вартість її 

ліцензійної копії. Однак, в останні роки з‘явилися комп‘ютерні програми з 

вільною ліцензією (безкоштовні), в яких у повній мірі реалізований алгоритм 

біномінального методу обрахунку довірчих інтервалів відсотку при 

вірогідності Р=0,05. Зокрема, для операційної системи Android® (вона 

використовується, як правило, на планшетах та смартфонах) розроблена 

програма aStat, в яку включений відповідний модуль вже у першому релізі 

програми, а для операційної системи Windows® (використовується на 

стаціонарних комп'ютерах, ноутбуках та деяких планшетах) розроблена 

програма PAST (існує з 1997 р.), в яку, починаючи з версії 3.08 (2015 р.), 
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також введений відповідний модуль, названий «Multiply Proportion CIs» 

(«Множинна пропорція довірчих інтервалів»).  

Отже, сучасний лектор не тільки в теорії, а вже й на практиці може і 

зобов‘язаний вводити в лекційний матеріал інформацію щодо довірчих 

інтервалів відсотків, обрахованих біномінальним методом, бо сучасний 

лектор поінформований про метод і має легку можливість, яка не потребує 

матеріальних витрат на придбання спеціальних засобів для обрахунків. 

УНАОЧНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ СТУДЕНТАМИ  

4-КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ» ПРИ ВИКЛАДАННІ 

КУРСУ «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ» 

О.М. Давиденко, О.В. Мироник  

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології 

Вищого державного навчального закладу України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У сучасних умовах високого розвитку інформаційних комп‘ютерних 

технологій студенти мають можливість отримувати ґрунтовні знання з 

медичних дисциплін.  

Важливими є доступність і якість навчальної інформації, яку 

отримують студенти. Для того, щоб вдосконалити викладання, ми широко 

впроваджуємо електронне навчання. 

 З дисципліни «Інфекційні хвороби» для студентів 4 курсу 

спеціальності «Стоматологія» складена робоча навчальна програма, 

методичні вказівки до практичних занять, матеріали для підготовки до 

практичних занять, лекції, згідно яких відбувається навчальний процес. Всі 

зазначені матеріали розміщені на web-сайті університету. Під час читання 

лекцій застосовується мультимедійне забезпечення. Це дає змогу викладачеві 

повноцінно проілюструвати навчальний матеріал.  

 Значна частина мультимедійних засобів навчання, розроблених 

співробітникам кафедри, містить образну або умовно-графічну докумен-

тально достовірну навчальну інформацію та наукову їх інтерпретацію, 

художньо-образне відображення за допомогою динамічних екранних та 

знакових засобів. Їхній зміст і побудова підпорядковуються загально-

дидактичним вимогам: науковість, систематичність, доступність та послідов-

ність викладу, врахування підготовленості студентів тощо. 

Нами було створено банк відеоматеріалу по різних інфекційних 

хворобах передбачених навчальною програмою. Зокрема 512 фотографій, що 

відображають клінічні прояви інфекційних хвороб на різних стадіях перебігу, 

зміни на слизовій оболонці порожнини рота, що особливо важливо в 

майбутній роботі лікаря-стоматолога. Розроблено мультимедійні презентації 

за тематикою передбаченою навчальною програмою. 

Завдяки документальній переконливості і сконцентрованості викладу 

студенти засвоюють значний обсяг навчальної інформації з інфекційних 
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хвороб за порівняно короткий час, що з достатньою повнотою розкрито за 

допомогою екранних та звукових засобів. 

МОТИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ 

С.Є.Дейнека, О.О.Бліндер, Д.В.Ротар, В.К.Свіжак, В.С.Джуряк 

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Мотивація, як один з провідних факторів регулювання поведінки та 

діяльності особистості, представляє в теперішній час особливий інтерес. 

Значною мірою це стосується навчальної мотивації, яка визначається 

багатьма взаємопов‘язанними факторами: освітньою системою і освітньою 

установою, організацією освітнього процесу, специфікою навчального 

предмета, особливостями викладача і перш за все системою його відносин до 

студента та навчального процесу [Унгурян Л. М., 2013].  

Мотивація до навчання є досить непростим і неоднозначним процесом 

ставлення особистості як до всього навчального процесу, так і до окремого 

предмета вивчення. Причини, що стимулюють студента і спонукають його до 

активної діяльності, у даному випадку - вчитися, можуть бути різними: 

зацікавленість студента, професіоналізм викладача, створення відповідного 

мікроклімату у групі та ін. Виділяють також внутрішні і зовнішні мотиви, 

при цьому внутрішні мотиви визначають стійкість навчальної мотивації, а 

зовнішні, соціальні мотиви обумовлюють динаміку спонукань. Мотиви 

можуть ділитися і на позитивні (мотиви успіху, досягнення) і негативні 

(мотиви уникнення, захисту). Зовнішні позитивні мотиви ефективно 

впливають на успішність навчальної діяльності та є більш ефективними, ніж 

зовнішні негативні мотиви. 

Мотиваційними процесами в навчанні студентів можна і потрібно 

управляти, а саме створювати умови для розвитку внутрішніх мотивів, 

стимулювати студентів. Є кілька способів підвищення мотивації, серед яких 

провідне місце займає рейтингування. Це найсучасніший метод, який 

використовується в провідних ВНЗ країни та світу. Кожен студент знає, що 

вищі рядки в рейтингу можуть визначати подальше працевлаштування в 

найпрестижніших закладах чи за привабливішими спеціальностями, і це їх 

дуже мобілізує. Як результат, студенти починають прикладати багато сил, 

щоб потрапити в вищі рядки рейтингу всередині свого навчального закладу. 

Однак, немає ніякого більш дієвого способу підвищити мотивацію студентів, 

ніж зацікавити їх своїм предметом - у такому випадку всі студенти з задово-

ленням будуть ходити на лекції, займатися самопідготовкою, готуватися до 

практичних занять і на іспиті чи підсумковому модульному контролі під-

твердять якість та ґрунтовність отриманих знань з «улюбленої» дисципліни. 

Слід враховувати, що висока позитивна мотивація в навчанні може 

заповнювати недолік здібностей і запасу знань, умінь і навичок студента. Від 

сили мотивації залежать успішність і активність студентів, тому мотивація 
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студентів - це один з найефективніших способів поліпшити процес і 

результати навчання, а мотиви є рушійними силами процесу навчання і 

засвоєння матеріалу.  

АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ АЛЕРГОДЕРМАТОЗІВ СТУДЕНТАМ 

МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

О.І. Денисенко, Н.А. Степан, М.В. Сторожук 

Кафедра дерматовенерології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Алергодерматози (алергічні захворювання шкіри), до яких відносять 

екзему, алергічний контактний дерматит, атопічний дерматит та ін., є най-

більш поширеними дерматозами, які в структурі патології шкіри в Україні 

складають близько 30%. Хронічний рецидивуючий перебіг алергодерматозів 

із поширеним ураженням шкіри, торпідністю до лікування є причиною 

зниження чи навіть втрати хворими працездатності і соціальної активності, 

що визначає важливе медичне і соціальне значення алергічних дерматозів та 

актуальність вивчення їх аспектів студентами медичних факультетів.  

При викладанні розділу «Алергічні дерматози» студентам медичних 

факультетів викладачі кафедри дерматовенерології особливу увагу звертають 

на сучасні дані з вивченя етіологічних і патогенетичних чинників алергічних 

дерматозів, особливостей їх клінічних проявів, принципів лікування та 

профілактики. Згідно сучасних досліджень, етіопатогенез алергодерматозів є 

складним і мультифакторним, який включає як вплив екзогенних чинників 

(контакт з алергенами), так і участь ендогенних механізмів їх розвитку, до 

яких відносять розлади імунної й нервової регуляції, дисфункцію органів 

травлення, вплив фокальних інфекцій, обмінні й мікроциркуляторні 

порушення, ендокринопатії тощо. Зважаючи на це, хворі на алергодерматози 

повинні бути комплексно обстеженими і консультованими суміжними 

фахівцями (терапевтом, гастроентерологом, неврологом, ендокринологом та 

ін.) з метою виявлення можливих патогенетичних чинників, які сприяють 

загостренню чи обтяженню клінічного перебігу цих дерматозів. Зважаючи на 

подібність клінічних проявів алергодерматозів з іншими захворюваннями 

шкіри, у тому числі паразитарними (короста), грибковими (трихомікози) та 

ін., значна увага приділяється вивченню студентами характерних клінічних 

проявів алергічних дерматозів, їх діагностиці та диференційній діагностиці. З 

цією метою на лекціях і практичних заняттях широко використовуються 

тематичні фотоілюстративні наочні засоби, банк яких постійно оновлюється. 

Важливе значення в плані раціонального лікування та попередження 

загострень алергічних дерматозів має розуміння студентами – майбутніми 

лікарями основних принципів системної й місцевої терапії цих дерматозів, а 

також тактики подальшого диспансерного ведення пацієнтів, важливим 

аспектом якого є лікування супутніх соматичних захворювань, санація 
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хронічних осередків інфекції, імунореабілітація тощо, спрямованих та 

основні патогенетичні ланки розвитку й перебігу алергічних дерматозів.  

Таким чином, поширеність алергодерматозів, складність їх патогенезу, 

лікування й профілактики визначають актуальність розгляду та оптимізацію 

викладання даної теми студентам медичних факультетів, що передбачає 

постійне оновлення змісту лекцій та навчально-методичних матеріалів 

сучасними науковими даними з проблематики алергодерматозів, а також 

розширення тематичних фотоілюстративних наочних засобів, що сприятиме 

підвищенню рівня знань майбутніх лікарів з питань алергодерматозів та 

раціональному веденню даної категорії пацієнтів. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ/ 

СНІД» СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» 

О.І. Денисенко
1
, М.П. Перепічка

1
, О.В. Денисенко

2
 

1
Кафедра дерматовенерології 

2
Чернівецкий медичний коледж 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

ВІЛ-інфекція/СНІД є однією з найбільш актуальних медичних проблем 

сьогодення через стійку тенденцію до зростання кількості ВІЛ-інфікованих 

осіб та хворих на СНІД у світі й в Україні зокрема. Одним із методів 

боротьби з поширенням інфекції є своєчасне виявлення й лікування осіб із 

ВІЛ/СНІДом, особливо на ранніх стадіях захворювання, тому прояви ВІЛ-

інфекції та СНІДу повинні знати всі медичні працівники, у тому числі – 

середньої ланки надання медичної допомоги населенню.  

У цьому аспекті при викладанні теми «ВІЛ-інфекція/СНІД» студентам 

спеціальності «Сестринська справа» детально розглядаються сучасні дані 

щодо етіології та епідеміології ВІЛ-інфекції, шляхи її поширення та способи 

передачі. Особлива увага приділяється клінічним проявам ВІЛ-інфекції/ 

СНІДу, у тому числі на шкірі та слизових оболонках. Згідно класифікації 

ВООЗ, у перебігу ВІЛ/СНІДу розрізняють чотири стадії. Після інфікування 

вірусом імунодефіциту захворювання, як правило, має прихований перебіг чи 

проявляється поліаденітом. Разом з тим, уже на другій і наступних стадіях 

ВІЛ-інфекцію можна виявити за змінами на шкірі та слизових оболонках у 

вигляді інфекційних і неінфекційних дерматозів та пухлин, які на тлі ВІЛ-

інфекції/СНІДу мають характерні клінічні особливості, що детально 

розглядається на лекціях і практичних заняттях зі студентами з 

демонстрацією тематичних фотоілюстрованих наочних засобів.  

Під час проведення практичних занять зі студентами спеціальності 

«Сестринська справа» значна увага приділяється етапам медсестринського 

процесу при веденні хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, зокрема значенню даних 

анамнезу й об‘єктивного обстеження пацієнта, визначенню його наявних 

проблем, плануванню та реалізації медсестринських втручань зі специфічної 

лабораторної діагностики, медсестринському спостереженню і догляду, 
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виконанню лікарських призначень, а також оцінюванню результатів 

медсестринських втручань та їх коригуванню.  

Особлива увага при викладанні студентам спеціальності «Сестринська 

справа» аспектів ВІЛ-інфекції/СНІДу звертається на принципи профілактики 

ВІЛ-інфекції, заходи та засоби професійної безпеки медичних працівників, 

профілактику внутрішньолікарняного зараження ВІЛ-інфекцією, значенню 

санітарно-освітньої роботи тощо, що в цілому забезпечує високоякісну 

підготовку студентів спеціальності «Сестринська справа», а в майбутньому – 

професійне надання медичної допомоги профільним пацієнтам на рівні 

середньої ланки системи охорони здоров‘я. 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ДЛЯ СУДЕНТІВ ІІ КУРСУ ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «БІООРГАНІЧНА І БІОЛОГІЧНА ХІМІЇ» 

М.В. Дікал 

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Поліпшення якості медичної освіти є одним з найважливіших завдань 

реформування системи освіти в Україні, що має забезпечити професійну 

підготовку сучасного фахівця, адаптованого до сучасних запитів суспільства. 

А наповнення змісту навчальних модулів інноваційними та особистісно 

зорієнтованими технологіями навчання сприяє підвищенню ефективності 

навчального процесу, набуттю студентами необхідних теоретичних знань і 

практичних навичок. 

Технологія ситуативного моделювання входить до складу технологій 

інтерактивного навчання і включає систему методів, які направлені не на 

повідомлення знань, їхнє запам'ятовування та відтворення, а на організацію 

роботи студентів для самостійного здобування знань, формування навичок та 

умінь у процесі активної пізнавальної діяльності. Це можуть бути навчання у 

грі (рольові ігри, інсценізації), технології імітації (імітація явища дійсності, 

розв'язання ситуаційних задач) або симуляції (спрощена версія реальності). 

Співробітниками кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної 

біохімії розроблені та впроваджені у навчальний процес клініко-ситуаційні 

задачі та завдання відповідно до тематики практичних занять з навчальної 

дисципліни «Біоорганічна і біологічна хімія», які представлені як опис 

конкретного випадку з використанням ілюстративного матеріалу: відео, 

комп‘ютерної графіки та комп‘ютерної анімації. Змодельовані ситуації 

слугують для студентів конкретними прикладами реальних ситуацій, 

забезпечують основу для високого рівня абстрагування й мислення, 

зацікавлюють, допомагають пов‘язати навчання з досвідом реального життя, 

дають можливість застосування знань і практичних умінь та навичок у 

максимально наближеній до реальної ситуації. 
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Отже, впровадження технології ситуативного моделювання при 

вивченні біоорганічної та біологічної хімії сприяють оптимізації навчального 

процесу та набуття практичних умінь та навичок, які лежить в основі 

підвищення професійної підготовки майбутніх лікарів. 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК КЛЮЧ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

СТУДЕНТА-МЕДИКА 

І.І. Заморський
1
, В.М. Драчук

1
, О.М. Горошко

2
 

1
Кафедра фармакології,  

2
кафедра фармації 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Освітня мета школи медицини полягає в підготовці лікарів, які мають 

високу кваліфікацію і практику медичного мистецтва, щоб впроваджувати 

свої знання в роботі по догляду за хворими в майбутньому. 

Як показує досвід, кваліфікований лікар все життя проводить навчання 

медичних, поведінкових і соціальних наук шляхом самостійного вивчення. 

Велика роль в цій роботі забезпечується вмінням правильно організувати 

самостійну роботу та створити сприятливі умови для розвитку пізнавальних 

здібностей студентів. Питання про організацію та контроль самостійної 

роботи студентів є особливо гострою з точки зору включення України в 

навчальний процес Болонський, оскільки велика частка матеріалу робочих 

навчальних програм переходить на самостійне вивчення. Самостійна робота 

студентів – це один з найскладніших видів навчальної діяльності студента з 

точки зору його організації тому, що результативність виконання роботи 

залежить від самого студента, його наполегливості, загальної підготовки, 

уміння виокремлювати мету та зміст роботи, організовувати власну 

самоосвіту. В навчальному закладі приділяється велика увага організації та 

навчально-методичному забезпеченню самостійної роботи. Важливо пра-

вильно організувати цей вид діяльності студента, створити умови для якісної 

самостійної роботи. Наявність завдань з усіх тем самостійної роботи дозволяє 

студенту планувати та розподіляти свій час. Завдання викладача – моти-

вувати студентів до самостійно навчання та самоорганізації, як прогресивної 

форми підготовки кваліфікованого фахівця, формуючи, таким чином, 

студентську незалежність та вміння всебічно оцінювати різноманітність 

симптомів і клінічну картину і негайно приймати рішення. Самостійна ро-

бота контролюється на кожному поточному практичному занятті і на 

заключному модульного контролі та включає в себе: відповідь на контрольні 

або тестові питання, перевірка розв‘язаних задач, перевірка виконаних 

індивідуальних завдань у вигляді рефератів, доповідей тощо. Особлива увага 

приділяється тестовим завданням, оскільки, тести є окремою клінічною 

ситуацією, вирішуючи яку кожен студент демонструє свою обізнаність. 

За умов швидкісної зміни видів та форм інформації від висококом-

петентного фахівця вимагають активного та адекватного процесу її пере-
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робки. Це в свою чергу вимагає, щоб самостійна науково-інформаційна 

діяльність органічно вбудовувалась у навчальний процес на будь-якому етапі 

та при будь-якій формі організації, що і є головним принципом інноваційної 

освіти, який полягає в тому, що вона скерована на формування світогляду, 

основаного на багатокритерійності рішень, терпимості до інакомислення й 

відповідальності за свої дії. Саме тому, самоосвіта той важливий компонент у 

процесі життєдіяльності людини, що супроводжує її впродовж усього життя 

та дозволяє постійно самовдосконалюватися і самореалізовуватися.  

У навчальному закладі не можливо дати освіту на все життя, а навчити 

методам самостійного опанування знань можна і потрібно, оскільки це і є 

ключем до успішних студентських досліджень, а також до засвоєння основних 

умінь і навичок, які будуть визначати професійний рівень в майбутньому. 

РОЛЬ ТВОРЧОЇ СПІВПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 

О.І. Захарчук, Ж.М. Гаїна 

Кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сучасному етапі модернізації системи вищої освіти України, її 

адаптації до вимог Болонського процесу, відбувається переосмислення ролі 

цінності надбаних студентами знань, оскільки сучасному суспільству 

необхідний творчий фахівець, здатний самостійно орієнтуватися в стрімкому 

потоці науково-технічної інформації, що вміє критично мислити, виробляти і 

захищати свою точку зору. Сприяння розвитку творчого потенціалу осо-

бистості, яке є одним із найактуальніших завдань сучасного суспільства, 

призведе до глобальних перетворень в системі освіти України, інтеграції у 

світовий освітній простір. Тому важливим завданням професійної підготовки 

фахівців є розвиток творчого потенціалу студентів, пізнавальної самостій-

ності, що характеризується здатністю суб'єкта діяти без сторонньої допомоги. 

У процесі формування професійної мотивації студентів як детер-

мінанти розвитку їхнього творчого потенціалу використовується відповідний 

активний розвиток інтелектуальних функцій, який припадає на 18-20 років, 

оскільки нейрофізіологічні особливості студентів у цьому віці дають 

можливість легко асоціюватися і створювати нові генеровані ідеї. Тому, саме 

вищий навчальний заклад – це один із провідних чинників соціалізації 

особистості студента як фахівця. 

З цією метою співробітники кафедри фармацевтичної ботаніки та 

фармакогнозії у роботі зі студентами використовують завдання пізнавально-

пошукового дослідницького типу, які можуть сприяти віддаленню від 

стандартних рішень, знаходженню альтернативних перспектив, їх наукового 

обґрунтування з подальшою апробацією на наукових конференціях, в тому 

числі і в БДМУ при проведенні міжнародних медичних конгресів BIMCO. У 

2015-2016 н.р. викладачі нашої кафедри зі студентами 2 курсу коледжу 

БДМУ та 2-3 курсів фармацевтичного факультету як очної так і заочної форм 
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навчання підготували науково-дослідні роботи з дисциплін які викладаються 

на кафедрі фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії. Це є яскравим 

прикладом підтримки та розвитку творчих здібностей студентів, що сприяє 

створенню оригінальних, неповторних цінностей, встановлення нових 

фактів, властивостей, закономірностей, а також методів дослідження і 

перетворення. Ця форма діяльності студентів спрямована на створення якісно 

нових для них цінностей, що мають суспільне значення. Така діяльність є 

важливою у процесі формування особистості як соціального суб'єкта. До 

наукового процесу формування особистості як соціального суб'єкта запро-

шуються студенти, які здатні добре «бачити» і відчувати ту чи іншу 

проблему. Це одна з найважливіших якостей, що визначають системність 

практико-пізнавального процесу. При спільній роботі зі студентами над 

тезами розкривається їх здатність дивитися на предмет «нетрафаретно», 

викривається оригінальність мислення. 

Високий рівень знань іноземних мов, зокрема англійської, розширює 

межі використання творчої діяльності студентів, які беруть активну участь у 

міжнародних наукових форумах за кордоном. 

Підтримка розвитку творчого потенціалу студентів за допомогою 

авторських методик формування творчих умінь самостійної діяльності сту-

дентів дає можливість оновити методи сучасної професійної підготовки. 

Необхідно активізувати науково-педагогічну ініціативу і творчість, які спря-

мовані на пошук нових резервів якісної підготовки фахівців, їхньої компетен-

тності і особистісної зрілості й реалізації. Результатом творчої співпраці 

викладачів і студентів можуть стати нові педагогічні проекти та моделі осві-

ти, методи, технології навчання та виховання, що дасть можливість значно 

збагати науковий потенціал України. 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ У  

ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 Н.І. Зорій 

Кафедра психології та соціології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет» 

Студентські роки – це пік інтенсивної інтелектуальної та фізичної 

активності особистості, яка спрямована на самореалізацію й формує каркас 

професійного становлення на все життя, зокрема; цінності та інтереси, полі-

тичну та моральну культуру, комунікативні зв‘язки тощо. 

Молода людина усвідомлює себе не лише як окрему яскраву інди-

відуальність, а й як члена групи, комунікатора, який встановлює нові кон-

такти відповідно до власних зростаючих потреб, запитів оточуючого світу. 

Коло спілкування студента розширюється у зв‘язку з новим соціальним 

статусом і віком, адже саме в цей період виникає глибоке почуття любові, 

дружби та емоційне піднесення, пов‘язане з набуттям професійних знань. 
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На цьому тлі можуть виникати внутрішні конфлікти у зв‘язку з проти-

річчями, що виникають між буденністю й омріяними перспективами 

життєвого та професійного шляху молодої людини; формується світогляд 

студента, розпочинається пошук сенсу існування з позиції юнацького макси-

малізму, виникає страх самотності. Суспільство в особі багатьох соціальних 

інститутів підвищує вимоги щодо статусу студента, як майбутньої еліти 

(політичної, медичної тощо), що у свою чергу, безперечно, створює багато 

внутрішньо-особистісних конфліктів, пов‘язаних із вихованням та 

навчанням. Студента не вдовольняють лекції чи інформація на філософсько-

етичну тематику щодо формування високих цінностей, він має самостійно їх 

«вистраждати» у своєму внутрішньому, з точки зору віку, неспокої та 

нестримному запалі до життя. 

Виховний вплив на студента цього віку передбачає програму дій, мету, 

застосуванням засобів, форм та методів впливу. Основою виховання сту-

дентів є формування позитивної мотивації щодо обраної професії, оскільки 

висока громадська позааудиторна активність паралельно з низькою 

успішністю нівелює основну мету вищої школи, а саме підготовка фахового 

спеціаліста з високими моральними та громадянськими якостями. 

МІСЦЕ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕДІАТРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА 

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ 

Л.А. Іванова, М.Н. Гарас 

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

За вимогами кредитно-модульної системи навчання в медичному вузі і 

відповідно до положень робочої навчальної програми вивчення навчальних 

дисциплін передбачає виконання студентами обов'язкової індивідуальної 

самостійної роботи студентів. З огляду на те, що основною метою навчання 

на клінічних кафедрах є оволодіння студентами практичними навичками і 

вміннями, в т.ч. і під час індивідуальної самостійної роботи, досягнення 

зазначеної мети доцільно при використанні різних форм її організації на V і 

VI курсах навчання. 

Мета роботи: провести аналіз результатів виконання студентами 

індивідуальної позааудиторної самостійної роботи при вивченні дитячих 

інфекційних хвороб студентами V і VI курсів медичного університету. 

У структурі навчальної дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекції» про-

ведено аналіз результатів вивчення дитячих інфекційних хвороб на V і VI 

курсах. Зокрема, проаналізовано результати виконання студентами індиві-

дуальної позааудиторної самостійної роботи у 285 студентів спеціальності 

«Лікувальна справа» при вивченні дитячих інфекційних хвороб на V і VI кур-

сі на кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб ВДНЗ України «Буко-

винський державний медичний університет». 
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Відповідно до робочої навчальної програми вивчення дитячих інфек-

ційних хвороб на V курсі передбачає індивідуальну самостійну роботу у виг-

ляді позааудиторної курації хворих, написання академічної історії хвороби з 

наступним її захистом. Одночасно індивідуальна самостійна робота студентів 

VI курсу наближена до практичних умов роботи, зокрема, відбувається під 

час вечірнього чергування в клініці дитячих інфекційних хвороб при КМУ 

«Обласна дитяча клінічна лікарня». Робота на чергуванні під керівництвом 

чергового лікаря передбачає обстеження госпіталізованих хворих з визна-

ченням провідних клінічних синдромів, наступним складанням діагностич-

ного та диференційно-діагностичного алгоритму, плану ведення і лікування 

пацієнта. Захист чергування відбувається на початку практичного заняття на 

наступний день.  

Незважаючи на відсутність статистично достовірного зростання бала, 

отриманого студентами при здачі підсумкового контролю з дитячих інфек-

ційних хвороб на V і VI курсах (55,8±0,9 і 58,6±1,6 балів відповідно, Р>0,05), 

що, можливо, пояснюється недостатньою професійною мотивацією щодо 

педіатричного профілю студентів спеціальності «Лікувальна справа», 

виявлені достовірні відмінності при аналізі результатів самостійної роботи у 

цих же студентів на V і VI курсах (3,6±0,04 бала проти 3,9±0,09 (бали р<0,05) 

відповідно). Також встановлено, що результати захисту самостійної роботи 

студентами VI курсу достовірно відбивалися на показниках середнього бала 

(г=0,6, р<0,05), якісної успішності (r=0,56, р<0,05) і результуючому балі 

(г=0,69, р <0,01).  

На наш погляд, саме практична орієнтація самостійної роботи з 

необхідністю ретельного індивідуального аналізу реальних клінічних ситуа-

цій дозволила досягти достовірно більшої ефективності самостійної роботи у 

студентів випускного курсу. 

ГРАФІЧНІ ЗАДАЧІ З ОНКОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ 

ЗАСВОЄННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА РОЗВИТКУ 

КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ 

О.І. Іващук, В.Ю. Бодяка, В.П. Унгурян, І.Я. Гушул,  

І.Д. Постевка, В.В. Шульгіна  

Кафедра онкології та радіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним із завдань предмету «онкологія» є формулювання клінічного 

діагнозу основних онкологічних захворювань з визначенням подальшої 

тактики ведення таких пацієнтів. Це вимагає від студентів знань класифікації 

за системою TNM новоутворень основних локалізацій, принципи їх студію-

вання, тощо. 

На кафедрі онкології та радіології, впродовж останніх двох років, з 

метою підвищення ефективності засвоєння теоретичного матеріалу, а також 

перевірки рівня знань студентів, широко застосовуємо графічні клінічні 
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задачі з наступних тем: «Рак губи, язика, слизової порожнини рота», «Рак 

стравоходу та шлунка», «Рак печінки та підшлункової залози», «Рак ободової 

та прямої кишок», «Рак легені та молочної залози», «Рак шкіри, меланома», 

«Рак щитовидної залози», «Рак нирки, сечоводу, сечового міхура, 

передміхурової залози», «Рак тіла, шийки матки, яєчників».  

Дані задачі включають схематичне зображення органів грудної та 

черевної порожнин, малого тазу, голови та шиї. На даній схемі позначається 

локалізація онкологічного процесу, розміри пухлини або інвазія останньої у 

шари порожнистих органів, наявність уражених реґіонарних лімфатичних 

вузлів, віддалених метастазів. Маючі вищезазначені клінічні дані, перед сту-

дентом стоїть завдання – встановити онкологічний діагноз згідно класифі-

кації за системою TNM, стадії процесу, визначити приналежність пацієнта до 

відповідної клінічної групи, вказати подальшу тактику лікування. 

Слід відмітити, що студенти із певною зацікавленістю вирішують дані 

графічні задачі, оскільки вони є нетиповими, легкими та зрозумілими до 

візуального сприйняття. Схематичне зображення поширення онкологічного 

процесу сприяє розвитку уяви, навчає певному клінічному мисленню, що у 

сукупності призводить до кращого засвоєння матеріалу, вмінню його 

практично використати. 

За результатами проведених останніх трьох модульних контролів рівня 

знань студентів, де в процесі навчання використовувалися графічні задачі, 

слід відмітити набагато кращі результати знань студентами анатомічної 

поширеності пухлинного процесу за системою TNM, що підтверджено тесто-

вим контролем та усним опитуванням. 

Отже, використання у навчальному процесі графічних клінічних сприяє 

кращому розумінню теми заняття, її засвоюванню, вмінню використати 

знання на практиці. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ 

ХВОРОБ МАЙБУТНІМ ЛІКАРЯМ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ 

СИСТЕМОЮ ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

Т.О. Ілащук, О.П. Микитюк  

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Після впровадження кредитно-модульної системи оцінки знань викла-

дання пропедевтики внутрішніх хвороб студентам спеціальності «лікувальна 

справа» та «педіатрія» зазнало суттєвих модифікацій.  

Станом на даний час вивчення матеріалу відбувається в рамках двох 

модулів. Так, модуль 1 - «Основні методи обстеження хворих в клініці внут-

рішніх хвороб», а модуль 2 - «Симптоми та синдроми при захворюваннях 

внутрішніх органів». Вивчення матеріалу першого модуля триває впродовж 

першого семестру і частину другого; складання першого модуля традиційно 

припадає на березень другого семестру. Другий модуль є значно коротшим. 
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У рамках модуля 1 студенти послідовно вивчають семіотику основних 

суб‘єктивних та об‘єктивних проявів патології органів дихання, серцево-

судинної системи, органів травлення, а також фізикальні методи обстеження 

зазначених систем органів та основи інтерпретації даних лабораторних та 

інструментальних методів обстеження.  

У рамках модуля 2 відбувається узагальнення і систематизація попе-

редньо набутих знань під час вивчення типових клінічних проявів найпо-

ширенішої патології внутрішніх органів людини.  

На жаль, існує диспропорція щодо розподілу між модулями об‘єму 

матеріалу, який пропонується засвоїти студентам. Величезна кількість 

симптомів (наприклад, дані загального та локального огляду шкіри, пато-

логічні форми грудної клітки тощо); алгоритми проведення окремих 

комплексних діагностичних заходів (чітка послідовність пальпації лімфа-

тичних вузлів, топографічна перкусія легень) у програмі першого модуля та 

тривала перерва у навчанні впродовж зимових канікул останніх двох років 

створюють велике розумово-емоційне навантаження у період, що передує 

складанню підсумкового модульного контролю. Вивчення клінічної картини 

окремих захворювань у рамках модуля 2, що віддалене у часі від моменту 

опанування практичних навичок з відповідної теми, дещо ускладнює 

сприйняття матеріалу.  

Можливо, раціональним був би розподіл матеріалу за змістовими 

модулями, асоційований із певною системою органів та клінічним напрямком 

(пульмонологія, кардіологія/ревматологія, гастроентерологія тощо. Це б 

дозволило більш досконало вивчити теоретичний матеріал, відпрацювати 

практичні навички, і одразу закріпити набуті знання у клініці, при наочному 

засвоєнні симптомів та синдромів відповідних органів та систем.  

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ «ВНУТРІШНЬОЇ 

МЕДИЦИНИ» НА КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ  

ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 

Т.О. Ілащук, Л.В. Мікулець 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.) визначає «компетентність» 

як динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особистості успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти. У цьому законі закладено розуміння компе-

тентності фахівця з вищою освітою як певної сукупності компетентностей, 

що формуються та розвиваються у нього під час навчання у ВНЗ. Проте 

аналіз літературних джерел показує, що немає узгодженої точки зору щодо 
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переліку професійних компетентностей, які мають бути сформовані у 

студента-медика при закінченні вищого учбового закладу. 

Проектування освітніх програм на основі компетентнісного підходу 

(загальноєвропейський проект TUNING) означає: відображення у систем-

ному і цілісному вигляді результатів освіти; формування результатів освіти у 

ВНЗ як ознака готовності студента/випускника продемонструвати відповідні 

знання, уміння і цінності; визначення структури компетенцій, які повинні 

бути придбані і продемонстровані, тим хто навчається. В результаті було 

створено перелік компетентностей фахівця з різних галузей знань, які містять 

31 позицію (наприклад: уміння спілкуватись другою мовою, уміння 

застосовувати знання в практичних ситуаціях, уміння приймати обґрунтовані 

рішення, уміння думати абстрактно, аналізувати та синтезувати, уміння 

працювати в команді та ін.). З огляду на це постає питання інструментів їх 

формування у студента-медика.  

При підготовці практичних занять на основі компетентнісного підходу 

необхідно, перш за все, визначитись з переліком компетентностей, педаго-

гічних методик навчання, формулювання видів робіт студента і критеріїв 

оцінки результатів навчання, а також визначення рівня їх компетентності.  

Умовами для забезпечення інтегрованого підходу є поєднання тради-

ційних та сучасних форм, методів та технологій навчання студентів, моти-

вація активності студентів та їх інтеракцію, обговорення, дискусії, засто-

сування стандартизованих пацієнтів, клінічних обходів та ін.  

У вищій медичній освіті на сьогоднішній день виділяють педагогічні 

методи, що забезпечують інтеракцію студентів. Застосування таких методів 

викладачами сприяє формуванню професійних компетентностей.  

Одним із найбільш ефективних методів, особливо під час вступної 

частини, є «мозковий штурм». Метод мозкового штурму (англ. brainstorming) 

придуманий Алексом Осборном (США) у 40-ві роки 20-го століття. Алекс 

Осборн звернув увагу на те, що в певній обстановці одні люди починають 

генерувати величезну кількість ідей, а інші, згідно з особливостями свого 

мислення, більш схильні до аналізу та критичної оцінки чужих ідей та їхньої 

розробки. Мозковий штурм — методика стимуляції творчої активності та 

продуктивності для розв‘язання проблеми. Мозковий штурм — це метод 

розв‘язування невідкладних завдань за дуже обмежений час. Суть методу 

полягає в тому, що необхідно висловити найбільшу кількість ідей за 

невелику кількість часу, обговорити та здійснити їхній відбір. Цей метод 

використовується для розвитку творчих здібностей або для розв‘язання 

складних проблем. Метод мозкового штурму можна використовувати в 

різних формах діяльності: у роботах з малими групами, командами, великими 

групами (гра з глядачами). Найоптимальнішими вважають групи від 3 до 12 

осіб (кількість учасників повинно ділитися на 3).  

Метод мозкового штурму, а саме мозковий штурм у загальному колі, 

широко використовується на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб під 

час проведення практичних занять,. Викладач починає його із постановки 
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перед студентами чітко сформульованого проблемного питання, яке дає 

змогу висувати багато версій для відповіді, і запрошує студентів висловлю-

вати ідеї та коментарі. Під час «висунення ідей» не можна ігнорувати 

жодною. Необхідно залучати всіх до висунення якомога більшої кількості 

ідей. Якщо під час мозкового штурму не вдається отримати багато варіантів, 

це говорить про те що студенти бояться висловлюватись. Об‘єднання або 

заміна раніше висунутих ідей часто веде до появи нових, які перевершують 

висловлені раніше. 

Висновки. Професійна підготовка студента-медика неможлива без 

врахування основних положень компетентнісного підходу, який сприяє 

підвищенню якості навчання та використанню ефективних педагогічних 

технологій. Створення умов для формування необхідних компетентностей 

сприяє продуктивності та конкурентності фахівця на ринку праці. 

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД В АСПЕКТІ ВИВЧЕННЯ 

ПАТОМОРФОЛОГІЇ 

В.В. Іліка 
Кафедра патологічної анатомії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Загальний об'єкт пізнання всієї медичної науки, в свою чергу розчле-

новується в процесі її диференціації на окремі частини, сторони, відносини і 

аспекти, які є об'єктами спеціальних медичних наук. Однак, щоб створити 

цілісну наукову картину світу в медицині, реконструювати в знанні об'єкт, 

необхідно пов'язати, об'єднати ті теоретичні фрагменти наукового знання, які 

даються цими науками. Тобто, для ефективної підготовки майбутнього меди-

ка навчальний процес потребує інтегративного підходу. 

Інтегративний підхід заповнює цілісність сприйняття ситуації, дає 

студентам комплексне бачення будь-яких проблем, явищ, досліджуваних в 

різних медичних дисциплінах, тим самим сприяє підвищенню наукового 

рівня знань студентів, розвитку логічного мислення, усуває дублювання у 

вивченні матеріалу, економить навчальний час, позбавляє від стомлюваності, 

орієнтує мислення на майбутнє і створює сприятливі умови для навчання.  

Потребує інтегративного підходу і вивчення патоморфології, адже не 

викликає сумнівів те, що знання з патоморфології ефективно можна здобути 

тільки на основі достатніх знань з інших медичних дисциплін, у першу чергу 

з нормальної анатомії та гістології, адже не можна кваліфіковано описати і 

дати наукове тлумачення змінам в ураженому органі без твердої уяви про 

його нормальну структуру. Патоморфологія нерозривно пов‘язана з клінікою. 

Кожне захворювання має характерні клінічні симптоми, які у конкретного 

хворого проявляються в певних комбінаціях з неоднаковою інтенсивністю і 

на підставі їх аналізу клініцист має встановити діагноз та призначити 

лікування. Патологоанатоми, навпаки, абстрагуються від окремих проявів 

хвороби, а намагається вникнути в її глибинну суть, виявити фундаментальні 
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механізми, збагнути внутрішню природу патологічного процесу, який лежить 

в її основі, сформулювати загальні закони, на які могла б опертися практична 

медицина. 

Саме тому навчальний предмет «патоморфологія» вивчається лише по 

завершенню засвоєння вказаних навчальних дисциплін, однак на жаль, існує 

проблема відомого феномену «виживання знань», який має різний ступінь у 

різних студентів, і тому актуальним є питання ефективного закріплення 

студентами знань з навчальних дисциплін, які є базовими для патоморфоло-

гії. В аспекті інтегративного підходу, це дало б можливість зберегти певну 

кількість часу, затрачену викладачем для його реалізації, оскільки час, 

використаний на «згадування» майже завжди менший, ніж той, що потрібен 

для вивчення матеріалу, який мав бути відомим ще з початкових курсів. 

Основний принцип методики інтегративного підходу полягає в систе-

матичному поверненні до знань з гістології, нормальної анатомії та ін. під час 

занять з патоморфології відповідно конкретної тематики, щоб «освіжити» їх 

у пам‘яті студентів, адже без чітко сформованих знань з цих дисциплін та 

їхнього зв'язку із клінікою, у студента виникає нерозуміння багатьох патоло-

гічних процесів. При чому, загальнообов‘язковий план використання елемен-

тів знань інших дисциплін при вивченні патоморфології скласти неможливо, 

адже він залежатиме від конкретного контингенту студентів, від наявності в 

них залишкових знань з гістології, нормальної анатомії та інших. Динамічне 

корегування прогалин та недоліків у раніше здобутих знаннях з цих базових 

для патоморфології дисциплін і є основним завданням викладача при 

застосування інтегративного підходу вивчення даної дисципліни.  

Отже, збалансована міждисциплінарна інтеграція і ефективна фахова 

підготовка студентів на «молодших» курсах сприятимуть зменшенню затрат 

часу на застосування інтегративного підходу на «старших», а також взаємо-

дія між базовими і клінічними дисциплінами дасть можливість збагнути 

внутрішню природу самого захворювання, патологічного процесу, що має 

місце. 

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ – МЕДИКІВ 

В.В. Іліка 
Кафедра патологічної анатомії 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Інтенсифікація інформаційних процесів вимагає розробку нової моделі 

освіти, що здатна забезпечити безперервний розвиток особистості, прагнення 

до професійності і самовдосконалення. Практична реалізація та ефективне 

використання інноваційних технологій в медичних вузах сприяє підвищенню 

вимог гуманістичної і професійної спрямованості 
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Метою даної роботи є розгляд перспектив застосування мультиме-

дійних технологій у навчально-освітній діяльності для розширення можли-

востей опанування професійними знаннями та як засобу сприяння пізна-

вальної активності студентів-медиків.  

Безумовно, розвиток електронних технологій не міг не позначитися на 

ході навчального процесу. Якість вищої освіти напряму залежить від рівня 

впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний 

процес та формування інформаційної культури у майбутніх фахівців. 

Ефективному досягненню мети навчального процесу, а саме поглибленню 

вивчення матеріалу, здійсненню дослідницької роботи і самоосвіти як умови 

застосування набутих знань для вирішення нових завдань, сприятимуть 

поєднання під час проведення пар різних технологій навчання, як тра-

диційних, так й інноваційних. У педагогічній інтерпретації інновація означає 

нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу, 

до якого з впевненістю можна віднести застосування мультимедійних 

технологій. 

Поняття «мультимедіа» є багатогранним і посідає важливе місце в 

процесі інформатизації освіти. «Мультимедіа» (від англ. multi – багато і від 

лат. media – носій, засіб, середовище, посередник) – це спеціальна 

інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів 

забезпечує роботу з комп'ютерною графікою, текстом, мовленнєвим супро-

водом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й відео.  

Якщо оцінювати вплив використання мультимедійних технологій в 

процесі освітньої діяльності, зокрема і з власного досвіду, то можна 

зазначити, що їх впровадження в цілому дає значний позитивний ефект.  

Перш за все, широке використання комп‘ютерних засобів дало мож-

ливість значно розширити доступ студентів до отримання наукової профе-

сійно-спрямованої інформації: велика кількість інформації, накопиченої під 

час роботи викладачів, може бути швидко і без суттєвих матеріальних витрат 

передана студенту у вигляді запису на електронному носії.  

Другим позитивним аспектом використання сучасних мультимедійних 

технологій є можливість унаочнення матеріалу, що викладається, розши-

рення можливостей його візуалізації. Цей принцип може використовуватись 

як під час лекцій (пояснювально-ілюстративний метод навчання, основним 

призначенням якого є організація засвоєння інформації на основі сполучення 

навчального матеріалу з його зоровим сприйняттям), так і під час практичних 

занять (дозволяє зробити їх більш цікавими, динамічними і переконливими, а 

величезний потік інформації, що вивчається легко доступним).  

По-третє, застосування мультимедійних технологій активізує пізна-

вальну активність студентів, підвищує ефективність навчально-виховного 

процесу, а пари, на яких використовуються мультимедійні методи, відобра-

жають один з головних принципів створення сучасного – принцип фасціації 

(привабливості). Навчальний матеріал сприймається легше та цікавіше за 

рахунок новизни і незвичності такої форми роботи, що зумовлено психоло-
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гічними особливостями, які характеризуються майже невичерпними пізна-

вальними можливостями і готовністю до пізнання нового. Тому застосування 

інноваційних технологій, в тому числі і мультимедійних засобів спрямоване 

на збереження і подальший розвиток природної допитливості студентів, на 

формування їхньої зацікавленості, самостійності, наполегливості у процесі 

навчання. 

По-четверте, використовуючи мультимедіа можна застосовувати зручні 

способи сприйняття інформації. Для того щоб забезпечити максимальний 

ефект навчання, необхідно, щоб навчальна інформація була представлена в 

різних формах і на різних носіях. Хоча як свідчать дослідження інституту 

Євролінгвіст (Голландія), більшість людей запам'ятовують 5% почутого і 

20% побаченого. Одночасне використання аудіо- і відеоінформації підвищує 

запам‘ятовування до 40-50%.  

П'ятим позитивним прикладом роботи мультимедійних технологій є 

створення тренувальних і контролюючих навчальних комп‘ютерних програм. 

Скажімо, нині з метою швидкої та якісної діагностики якості підготовки 

фахівців розробляються автоматизовані навчальні системи тестування. 

По-шосте, застосування мультимедійних технологій дає можливість 

індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих 

завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, здійснювати 

самостійну навчально-дослідну діяльність, розвиваючи тим самим у 

студентів творчу активність. 

Підсумовуючи можна стверджувати, що досить вагому роль в нав-

чальній діяльності відіграють мультимедійні технології, які забезпечують не 

тільки подання інформаційного блоку з відео- і аудіо супроводом, а й 

дозволяють осучаснити і покращити якість освітнього процесу, використання 

таких засобів навчання дозволяє істотно підвищити показники змістового 

розуміння та запам‘ятовування запропонованого матеріалу через можливість 

синкретичного навчання (одночасно зорового та слухового сприйняття 

матеріалу), полегшує доступ студентів до отримання інформації, надає мож-

ливість управляти темпом та інформаційною послідовністю викладу 

навчального матеріалу, сприяє його системному розумінню, створює умови 

для швидкого та ефективного контролю якості набутих знань, а також для 

індивідуалізації навчального процесу, надає принципово нові можливості для 

активізації навчання, підвищує ефективність навчально-виховного процесу. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 

Л.В. Каньовська, О.В. Каушанська, О.С. Воєвідка  

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Перевірка й оцінювання знань і умінь студентів - активний процес, що 

є важливою складовою процесу навчання, адже результат контролю - це 

показник співвідношення між поставленими цілями навчання і досягнутими 

результатами; це основа оцінки навчальних досягнень студентів, яка характе-

ризує рівень оволодіння студентами знань, умінь і навичок згідно з вимогами 

навчальних програм. Водночас дослідження сучасної педагогіки доводять, 

що контроль знань має велике виховне значення - дисциплінує студентів, 

виховує відповідальність, спонукає до змагання і забезпечує систематичну 

роботу з вивчення дисципліни. Тож можна упевнено зазначити, що перевірка 

знань, умінь студентів впливає на результати і хід усього навчального 

процесу. Удосконалення ефективності контролю, під час якого виявляють 

якість засвоєння знань, вимірюють її величину, присвоюють оцінку - є го-

ловною умовою підвищення якості навчально-виховного процесу, а значить і 

підготовки висококваліфікованого і конкурентоспроможного лікаря. Кожний 

етап заняття вимагає контролю, тому що без нього втрачається сенс процесу 

навчання. Але до контролю висуваються певні вимоги, а саме він має бути з 

яскраво вираженою освітньою, розвивальною, професійно і особистісно 

зорієнтованою спрямованістю, адже завдяки контролю - встановлюється 

зворотний зв'язок на занятті. На думку переважної більшості викладачів, 

таким вимогам у повній мірі відповідає тестовий контроль. На сучасному 

етапі розвитку освіти в Україні тестовий контроль інтенсивно розвивається і 

поширюється, а використання тестових технологій посідає особливе місце у 

розробці та впровадженні у навчальний процес нових підходів до оцінювання 

досягнень студентів і виявлення рівня знань. Тестовий контроль має ряд 

переваг перед іншими методами контролю, а саме:  

- забезпечує об'єктивність і справедливість оцінки знань;  

- відсутність емоційних стресів і перевантажень;  

- відсутність психологічного впливу на студента;  

- забезпечує прозорість і гласність результатів контролю;  

- розвиває індивідуально-диференційований підхід до навчання та 

самостійної роботи студентів;  

- забезпечує можливість одночасного контролю великої аудиторії за 

умов відносно невеликих затрат часу на його проведення. 

 Важливою умовою підвищення якості підготовки фахівців є розвиток і 

удосконалення форм і методів контролю якості викладання і навчальних 
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досягнень студентів. Тестування, як один із методів контролю є зручним, 

надійним, оперативним і об'єктивним. Але є певні недоліки, через які 

тестування не можна застосовувати як єдиний та ідеальний метод об'єктив-

ного діагностування знань і вмінь. У навчальному процесі тестування 

обов'язково має поєднуватися з іншими формами і методами контролю. 

ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 

Л.В. Каньовська, О.В. Каушанська  

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Останнім часом реформа освіти згідно Болонської конвенції вимагає 

запровадження новітніх освітніх технологій, що мають на меті навчання 

лікарів сучасної формації, які здатні творчо осмислювати весь доступний 

теоретичний матеріал, практичний досвід провідних фахівців і запро-

ваджувати це в подальшому у своїй практичній діяльності. Тому на перший 

план виходять доступні нам традиційні форми навчання, які добре зареко-

мендували себе і є невід‘ємною складовою методів, що використовуються у 

кредитно – модульній системі. Задача викладача – навчити студента 

працювати ефективно, донести до студента професійну клінічну значимість 

кожної теми. Тому викладачі впроваджують нові форми зацікавленості 

студента до вивчення дисципліни. Важливим елементом такого навчання є 

ситуаційні задачі. Сучасне викладання внутрішньої медицини дозволяє 

створити і використати на практичних заняттях та підсумкових модулях 

ситуаційні задачі різного рівня складності. Починаючи з першого 

практичного заняття проводиться систематична робота, спрямована на 

поступове формування у студентів вміння розглядати клінічну ситуацію, 

аналізувати її, робити висновки, прогнози та рекомендувати заходи, 

направленні на розв‘язок поставленої проблеми. Всі задачі, які ми 

пропонуємо студентам, побудовані на клінічних ситуаціях, часто 

запозичених з практичної медицини. При цьому кожне наступне заняття 

приносить студентам більш складні ситуації. На підсумковому модульному 

контролі студент отримує ситуаційну задачу, яка містить клінічну проблему з 

різноманітними характеристиками, що вимагає від нього застосування знань 

з внутрішньої медицини, їх інтеграцію з іншими теоретичними і клінічними 

дисциплінами. Рішення задачі вимагає від студента не тільки певного рівня 

теоретичної підготовки, але і аналітико – синтетичної, творчої діяльності, що 

є необхідною складовою у формуванні клінічного мислення студента.  

Отже, досвід роботи з кредитно – модульною системою дозволяє 

зробити висновок, що ситуаційні задачі є важливим інструментом у 

формуванні клінічного мислення сучасних студентів, допомагає їм творчо 

підходити до прийняття рішень. Тому на сучасному етапі впровадження 
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Болонської конвенції ситуаційні задачі мають право використовуватись як 

ефективний метод навчання майбутнього лікаря. 

ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ПСИХОАНАЛІЗУ 

Н.С. Карвацька 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. Савенка С.М. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У системі наук про людину психоаналіз займає стійкі позиції. Його 

могутній вплив відчутно в сучасній психології, біології, теорії розвитку, 

соціології, педагогіці і, безумовно, в медицині. Важливими відкриттями 

ознаменувалися психоаналітичні дослідження психосоматичних і сомато-

психічних взаємодій.  

Предмет психоаналізу полягає у вивченні методу лікування, який 

ґрунтується на положенні про наявність у психіці людини несвідомих 

процесів, які суттєво впливають на її переживання та поведінку і можуть 

бути джерелом значного напруження та незадоволеності. В одних випадках 

їх дія виявляється помітними симптомами, в інших – розвиваються проблем-

ні особистісні риси, що призводять до труднощів у професійній діяльності та 

близьких стосунках, розладів настрою та самооцінки. Отже, завдання психо-

аналізу - виявити переживання, що травмують людину, і звільнити від них 

особистість шляхом пригадування, свідомого аналізу витіснених потягів, 

розуміння причин неврозів. 

Завдання при вивченні основ психоаналізу полягає у формуванні розу-

міння основних положень психодинамічних теорій, розгляд термінології, 

техніки, теоретичних поглядів на причини виникнення невротичних та 

психотичних розладів, ознайомленні із основними положеннями євро-

пейських стандартів психотерапевтичної освіти. Особлива увага звертається 

на теорії формування і функціонування психічних процесів, теорії форму-

вання і розвитку особистості, засоби профілактики психічних захворювань, 

збереження і зміцнення психічного здоров‘я населення в соціально – еконо-

мічній нестабільності. 

Засвоєння студентами психодинамічних напрямків діагностики та 

лікування хворих, опанування методологією постановки психодинамічного 

діагнозу дозволяє використовувати у практичній діяльності лікаря-психолога 

весь спектр діагностично-лікувальних підходів з урахуванням особливостей 

особистості кожного окремого пацієнта з метою вибору оптимальних 

напрямків реструктурування його характеру. 

Психоаналітична (психодинамічна) терапія спрямована на усвідом-

лення та зміну дезадаптативної структури особистості. Ефективнішого 

пристосування досягають шляхом усвідомлення досі несвідомого конфлікту, 

страху чи мотивації. Основна риса, яка відрізняє психоаналіз від інших форм 

психотерапії, - це виняткова увага до розвитку, аналізу та вирішення 

трансферних відносин, що визначаються як специфічна форма несвідомого 
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перенесення на психотерапевта емоцій та відносин, що за походженням 

пов‘язані з важливими у житті пацієнта особами (батьками, братами, 

сестрами). Негативні чи позитивні почуття до аналітика таким чином 

символічно звільняють його від попереднього емоційного досвіду. Мета 

цього виду терапії - замінити несвідомі дії свідомими. Недоліками 

психоаналітичної терапії є велика тривалість (до 5-6 років), тенденція до 

розвитку надмірної залежності від психотерапевта та висока ціна. 

Розуміння природи внутрішнього світу хворого дає можливість 

компетентно впливати на його формування і психічний розвиток, 

застосовувати на практиці методи і техніки психологічної діагностики, 

психокорекції та психотерапії. На практичних заняттях з основ психоаналізу 

студенти отримують власний досвід проведення психоаналізу, що є 

необхідною складовою освітнього процесу. 

Досягання у хворого усвідомлення і розуміння причинно-наслідкових 

зв‘язків між особливостями його системи відношень і його захворюванням 

дає можливість усвідомити витиснуті несвідомі процеси і покращити його 

психоемоційний і фізичний стан.  

З психодинамічної позиції осіб з психотичної структурою можна 

розглядати як психологічно фіксованих на ранній симбіотичній фазі, осіб з 

межовою особистісною організацією розуміють як проблематичних по 

відношенню до сепарації-індивідуації, а осіб з невротичною структурою – на 

вирішенні едипального конфлікту. 

Роль пацієнта у всіх видах психотерапії, пов‘язаних з дослідженням і 

аналізом, полягає у готовності прийняти на себе відповідальність за свої 

проблеми, прагнення шукати їх рішення шляхом більш повного розуміння 

себе самого і своїх відносин, що його проблеми не чужі і іншим людям. Чим 

активніше бере участь пацієнт в роботі групи, тим більш корисною вияв-

ляється для нього ця робота, яка вимагає прояву відвертості відносно себе, 

своїх проблем і чуйності до чужих проблем. 

Для кращого оволодіння курсу широко застосовується ілюстраційний 

матеріал: електронний ресурс, таблиці, слайди, мультимедійний проектор, на 

кожному практичному занятті - демонстрація і курація хворих, що сприяє 

формуванню навичок створення психологічного контакту з пацієнтом, 

проведення первинного інтерв‘ю, володіння методом вільних асоціацій при 

дотримуванні правил сетінгу, вимог професійної етики і деонтології. 

Таким чином, використання різних сучасних технологій допомагає 

викладачу вирішити багато завдань, пов‘язаних з покращенням засвоєння 

теоретичного матеріалу з основ психоаналізу. Наявність добре підібраного 

матеріалу по темі практичного заняття, курація хворих дозволяє привернути 

увагу студента та підвищити його зацікавленість до предмета, сприяє 

закріпленню пройденого під час заняття та набуттю практичних навичок. 
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МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА 

ДИСЦИПЛІНА В СТРУКТУРІ ФОРМУВАННЯ ЛІКАРЯ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»  

Н.С. Карвацька 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. Савенка С.М. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформування системи підготовки лікарів, як складової системи 

розвитку охорони здоров'я України, базується на впровадженні системи 

підготовки медичних кадрів, які забезпечать надання гарантованого рівня 

медико-психологічної допомоги для збереження та відновлення здоров'я 

населення. Саме лікар зі спеціальності «Медичний психолог» володіє сумою 

знань як з медицини, так і психології і здатний комплексно підійти до 

проблем пацієнта, допомогти покращити стан здоров‘я і сприяти одужанню. 

Важливим завданням підготовки лікаря-психолога є формування 

фахівця нового типу, в центрі професійної діяльності якого є людина, з її 

індивідуально-типологічними особливостями, станами, рівнями здоров‘я та 

внутрішніми резервами адаптації, спеціаліста, діяльність якого спрямована 

на творчий, діалогічний, емпатійний підхід до пацієнта, на активізацію 

внутрішніх резервів особистості, покращення та гармонізацію індиві-

дуальних компенсаторних можливостей, реабілітацію. 

Медична психологія як наука розвивається на стику психології та 

медицини та використовує досягнення психологічної науки в діагностиці, 

лікуванні і профілактиці захворювань, соціально-трудової реабілітації 

хворих. 

Увага медичних психологів зосереджена на наданні спеціалізованої 

допомоги практично здоровим людям з метою попередження нервово-

психічних і психосоматичних захворювань, а також послаблення гострих 

психосоматичних реакцій. У давні часи ще Сократ говорив, що як не можна 

починати лікувати очей, не думаючи про голову, не думаючи про весь 

організм, також не можна лікувати тіло, не лікуючи душу. 

Психологічна допомога в медичній практиці полягає в клініко-

психологічному дослідженні й оцінці стану пацієнта, аналізі психологічних і 

психосоматичних аспектів хвороби та психологічній допомозі із застосуван-

ням сучасних аспектів психотерапії, психопрофілактики, психогігієни. 

Метою вивчення дисципліни «Медична психологія» є засвоєння 

студентами основних положень про медичну психологію як науки, в центрі 

уваги якої є особливості психіки хворої людини при різних захворюваннях. У 

процесі вивчення медичної психології студенти повинні вміти визначати 

психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за 

допомогою методів психологічного дослідження; визначати психосоматичні і 

соматопсихічні взаємовпливи у хворих; демонструвати володіння принци-

пами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати 
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наслідки ятрогенних впливів; використовувати засоби психогігієни, 

психопрофілактики та основні методи психотерапії у медичній практиці; 

демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з 

урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового 

психологічного клімату у медичному середовищі. 

Практичні заняття та самостійна робота студентів спрямовані на 

розуміння і засвоєння сутності теоретичних основ медичної психології та 

психіатрії, наркології у підготовці лікарів-психологів, які б забезпечили 

лікувально-профілактичні, освітні, виховні та інші заклади висококвалі-

фікованою медичною і психологічною допомогою; фахівців, спроможних 

ефективно здійснювати психопрофілактику, психодіагностику, психологічне 

консультування, психокорекцію, психотерапію й реабілітацію хворих в 

амбулаторних та стаціонарних умовах, в умовах сім‘ї, у виховних та освітніх 

закладах. 

Лекційний курс розкриває проблемні питання медичної психології. На 

практичних заняттях студенти досліджують психічні функції хворої людини, 

здійснюють діагностику психологічних відхилень, рішення ситуаційних 

задач. У лекціях і на практичних заняттях підкреслюється значення 

виховання вищих почуттів у майбутнього фахівця (обов‘язку, такту, 

милосердя, гуманізму тощо) та їх роль у практичній діяльності лікаря. 

Для рішення поставлених завдань при оволодінні знаннями, вміннями 

та навичками надзвичайної актуальності набули нестандартні творчі підходи 

до процесу освіти та виховання молодих лікарів-психологів. Кожен викладач 

на практичному занятті намагається створити атмосферу, в якій студент 

активно та зацікавлено слухає, розуміє його позицію з досліджуваних питань. 

Така форма взаємодії забезпечує повноцінну передачу інформації та 

допомагає її запам‘ятати. 

Для підвищення рівня знань студентів широко використовуються як 

традиційні методи навчання (визначення цілей, блоки необхідної навчальної 

інформації, ситуаційні задачі), так і тести різного рівня, графи логічних 

структур, навчання важливим для практики навичкам – проведення 

раціональної психотерапії, аутогенного тренування, релаксації, керування 

психоемоційними станами. Курація хворих студентами дає можливість 

набути необхідні вміння та навички взаємодії з хворими, сприяє розвитку 

клінічного мислення. 

Для контролю рівня знань на практичних заняттях застосовуються такі 

засоби діагностики рівня підготовки студентів як комп‘ютерні тести, 

розв‘язування ситуаційних задач, проведення психологічного дослідження і 

трактування та оцінка його результатів, контроль практичних навичок. 

Своєю роботою медичний психолог покликаний допомогти людині в 

складні періоди життя усвідомлювати свій потенціал і те, як його можна 

повноцінно реалізувати. Спеціаліст цієї галузі повинен сприяти забезпе-

ченню психічного здоров людини, а отже має бути самовідданим і відпо-

відальним. Обираючи фах медичного психолога, зауважте, що це перш за все 
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– робота з людьми. Викладачі університету допомагають кожному студентові 

розкрити свої здібності, зрозуміти свої прагнення і знайти себе у професії. 

Таким чином, навчання майбутніх лікарів-психологів з інтенсифікацією 

всіх форм навчально-методичної роботи є потужним інструментом 

освітнього процесу, де викладач створює спеціальні умови, направлені на 

розкриття особистісного потенціалу студента для ефективного досягнення 

ним високого рівня професійної майстерності. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ПСИХОТЕРАПІЇ В СТРУКТУРІ 

ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

«МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

Н.С. Карвацька 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Програма з курсу психотерапії складена з урахуванням сучасних теоре-

тичних і практичних вимог до знань, умінь та практичних навичок, необ-

хідних майбутнім лікарям-психологам при наданні медико-психологічної 

допомоги населенню.  

Психотерапія є галуззю клінічної медицини, що включає систему 

лікувального психологічного впливу на психіку, а через неї – на весь 

організм і поведінку хворого з метою усунути хворобливі симптоми і змінити 

ставлення його до себе, свого стану, оточення. 

Метою викладання дисципліни є вивчення основ психотерапії та 

психокорекції, оволодіння студентами основних методів психотерапії і 

психокорекції, вміння застосовувати методи та прийоми психотерапії і 

психокорекції у лікуванні та реабілітації хворих. 

Головним завданням по вивченню дисципліни є спрямованість прак-

тичних занять та самостійної роботи студентів на розуміння і засвоєння 

сутності теоретичних основ, сучасних поглядів на психотерапію та психо-

корекцію; засвоєння студентами сучасних методів та прийомів психотерапії і 

психокорекції для диференційованого застосування їх у клінічній практиці; 

підготувати лікарів-психологів, які б забезпечили лікувально-профілактичні, 

освітні, виховні та інші заклади висококаліфікованою медичною і психо-

логічною допомогою; фахівців, спроможних ефективно здійснювати психо-

профілактику, психодіагностику, психологічне консультування, психоко-

рекцію, психотерапію й реабілітацію хворих в амбулаторних та стаціонарних 

умовах, в умовах сім‘ї, у виховних та освітніх закладах; займатися науковими 

дослідженнями у даній галузі. 

Вивчаючи психотерапію, студентам потрібно пройти практику 

підготовки і самим на певний час стати пацієнтами в рамках різних форм 

тренінгу. Це допомагає звільнитися від власних психологічних проблем 

(присутніх у кожної людини), уявити собі процес психотерапії «зсередини», і 

дійти до принципового розуміння того, що головним інструментом у 
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психотерапії є сама особистість лікаря-психотерапевта, яка відіграє вирі-

шальну роль в одужанні пацієнта. 

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти проводити загально-

клінічне та психологічне обстеження хворих, встановити клінічний діагноз; 

дотримуватись етико – деонтологічних принципів у психотерапевтичній та 

психокорекційній роботі, створювати довірливий психотерапевтичний 

контакт з пацієнтами; самостійно складати психокорекційні програми; 

володіти сучасними психотерапевтичними та психокорекційними методами і 

прийомами; проводити психотерапію та психокорекцію у різних галузях 

медицини; правильно підбирати і застосовувати психотерапевтичні та 

психокорекційні методи і прийоми із врахуванням особистості пацієнта та 

клінічних проявів захворювання; оцінювати ефективність психотерапев-

тичної та психокорекційної роботи; вести медичну документацію; викорис-

товувати навчальну та наукову літературу для вирішення професійних 

завдань, підвищення рівня професійної підготовки. 

Таким чином, на сучасному етапі подальші перспективи розвитку 

викладання психотерапії у вищих навчальних закладах ми бачимо в інтен-

сифікації всіх форм навчально-методичної роботи, в насиченні курсу сучас-

ною науковою медико-біологічною і клініко-фізіологічною інформацією. 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ПСИХІАТРІЇ В 

СТРУКТУРІ ФОРМУВАННЯ ЛІКАРЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»  

Н.С. Карвацька 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. Савенка С.М. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Комплексне удосконалення та модернізація навчального процесу через 

впровадження кредитно-модульної системи навчання передбачає застосуван-

ня інноваційних технологій при вивченні психіатрії та наркології студентами 

5
-го

 курсу медичного факультету № 4 зі спеціальності «Медична психологія». 

З перших днів навчання психіатрії та наркології ми намагаємося дати 

можливість студентам зрозуміти, що кожен із них відповідальний за своє 

навчання. Розуміння того, що медична наука найбільш складна серед усіх 

інших наук і лише любов до неї та постійна старанність у навчанні може 

забезпечити кожному студенту-медику можливість оволодіти нею та стати 

ефективним фахівцем, створює позитивну пізнавальну мотивацію у 

студентів. 

Головним завданням по викладанню психіатрії та наркології студентам 

5-го курсу зі спеціальності «Медична психологія» є методологічна 

спрямованість лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів на 

розуміння і засвоєння теоретичних основ та сучасних поглядів на етіологію, 

клініку, патогенез, діагностику, клінічні форми психічних розладів; 

засвоєння студентами сучасних методів та прийомів лікування психічних 
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розладів для диференційованого застосування їх у клінічній практиці при 

різних захворюваннях; реабілітацію, профілактику та експертизу психічних 

розладів. Важливими питаннями у підготовці лікарів-психологів є 

забезпечення лікувально-профілактичних, освітніх, виховних та інших 

закладів висококваліфікованою медичною і психологічною допомогою; 

фахівців, спроможних ефективно здійснювати психодіагностику, 

психопрофілактику, реабілітацію психічно хворих в амбулаторних та 

стаціонарних умовах, в умовах сім‘ї, у виховних та освітніх закладах. 

У зв‘язку з цим, для рішення поставлених завдань при оволодінні 

знаннями, вміннями і навичками психіатрії та наркології надзвичайної 

актуальності набули нестандартні творчі підходи до процесу освіти та 

виховання молодих лікарів-психологів, коли кожен викладач на практичному 

занятті зобов‘язаний створити атмосферу, в якій студент активно та 

зацікавлено слухає, розуміє його позицію з досліджуваних питань. Така 

форма взаємодії забезпечує повноцінну передачу інформації та допомагає її 

запам‘ятати. 

Створений електронний навчальний курс дисципліни «Психіатрія та 

наркологія» є «концентратом» різноманітних навчальних матеріалів, дає 

можливість студентам підготуватися до практичного заняття не витрачаючи 

час на пошук необхідної літератури, і тим самим використати його 

безпосередньо на процес навчання, що оптимізує навчальний процес. З 

іншого боку, елемент «Тести для самоконтролю» дозволяє перевірити свій 

рівень опанування теоретичного матеріалу з конкретної теми. 

Для покращеного засвоєння нового інформаційного матеріалу 

передбачено перетворення педагогом складного для розуміння матеріалу в 

такий, що може сприйматися студентом. Це досягається різними прийомами, 

серед яких чільне місце посідає систематизація інформації, різні види 

ілюстрування, адаптування складної термінології та ін. З дидактичної точки 

зору цілком допустимим є деяке спрощення, якщо воно сприяє засвоєнню 

матеріалу. Це, безумовно, вимагає належної педагогічної кваліфікації 

викладача, а тому ставить на порядок денний цілу низку проблем щодо її 

підвищення. 

Для підвищення рівня знань студентів широко використовуються як 

традиційні методи навчання (визначення цілей, блоки необхідної навчальної 

інформації, ситуаційні задачі), так і тести різного рівня, графи логічних 

структур, навчання важливим для психіатричної практики навичкам – 

діагностики психічних розладів, визначення стану свідомості, 

психопатологічного синдрому, діагнозу психічного захворювання. Курація 

хворих студентами дає можливість набути необхідні вміння та навички 

взаємодії з хворими, сприяє розвитку клінічного мислення. 

Використання тестів конструктивного та вибіркового типів на практич-

них заняттях та підсумкових модульних контролях є однією з форм навчання, 

яка сприяє розвитку професійного мислення. Використання таких тестів 

дозволяє відпрацювати тактику поведінки майбутнього спеціаліста в різних 
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ситуаціях, що особливо важливо при наданні як невідкладної, так і 

спеціалізованої допомоги при гострому психозі, епілептичному нападі, 

алкогольному делірію, депресивних розладах тощо. 

Використання діагностичних та терапевтичних алгоритмів та графів 

логічних структур занять також сприяє підвищенню рівня теоретичної 

підготовки лікарів-психологів та в свою чергу дозволяє забезпечити високий 

науково-методичний рівень викладання. 

Таким чином, впровадження різноманітних сучасних технологій 

навчання майбутніх лікарів-психологів на додипломному етапі є потужним 

інструментом освітнього процесу, де викладач створює спеціальні умови, 

направлені на розкриття особистісного потенціалу студента для ефективного 

досягнення ним рівня професійної майстерності. 

ЛЕКЦІЙНЕ ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ НА КЛІНІЧНИХ КАФЕДРАХ  

ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

О.О.Карлійчук
1
, В.Б.Рева

2
, О.Б.Колотило

2
, Л.П.Сидорчук

3
,  

Р.І.Сидорчук
1
, О.Й.Хомко

4
 

1
Кафедра загальної хірургії, 

2
кафедра хірургії та урології, 

3
кафедра сімейної медицини, 

4
кафедра догляду за хворими та вищої 

медсестринської освіти, 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Як правило, під лекційним заняттям розуміють усне системне і 

послідовне викладення матеріалу з будь-якої проблеми, напрямку робо-

ти/навчання, теми, методу, технології, тощо, яке спрямоване на надання 

теоретичної інформації слухачам.  

За своєю сутністю лекція історично походить з ситуацій, коли 

доступність джерел теоретичної інформації була різко обмежена. Це і 

відсутність достатньої кількості книг, інших друкованих матеріалів, фільмів, 

он-лайн ресурсів, або їх недоступність внаслідок різних обставин (юридичні, 

фінансові, тощо). Водночас, на сучасному етапі, при загальній доступності 

безлічі джерел інформації з предмету, лекційне заняття не обмежується 

простим зачитуванням (перечитуванням, переказом) книжок. На сучасному 

етапі основною перевагою лекції перед іншими джерелами отримання знань, 

стає її інтерактивність – можливість прямого спілкування масиву слухачів та 

викладача-лектора. У зв‘язку з вищевикладеним, сучасне лекційне заняття 

повинно надавати великий обсяг матеріалу, одночасно великій кількості 

слухачів за нетривалий відрізок часу. Викладач-лектор повинен контролю-

вати процес представлення інформації, що дозволяє викласти необхідний 

матеріал структуровано та систематизовано. Присутні для «академічної» 

лекції однобічне (не інтерактивне) спілкування (лекція-монолог) є мало-

ефективною та навіть безглуздою тратою часу та зусиль, оскільки ефектив-

ність такого заняття навіть значно нижче читання книжки у бібліотеці. 
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Водночас, на лекційному занятті присутні слухачі з річним рівнем базових 

знань, різним життєвим досвідом та здатностями сприйняття та засвоєння 

інформації, може виникати дидактичний дисбаланс. При цьому для частини 

слухачів лекція є занадто складною, для іншої – занадто простою і неці-

кавою. Рівень довготривалого засвоєння матеріалу, без закріплення іншими 

формами навчання, є зазвичай низьким. 

Незважаючи на присутні лекційному заняттю вади та недоліки, вони 

залишаються важливим та необхідним у системі підготовки майбутніх 

лікарів на клінічних кафедрах. 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПАНУВАННЯ  

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ РІВНЯ В2 

Б.М.Качан  

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Досвід країн, які щойно вийшли на європейську арену або знаходяться 

на цьому шляху, показує, що саме відсутність фахівців з достатньою мовною 

підготовкою, яка необхідна для роботи на міжнародному рівні, є однією з 

перешкод, що заважає увійти до європейських структур. Примітно, що 

зацікавленість до іноземних мов підвищується зі зростанням упевненості в 

необхідності володіння іншомовної компетенції. Це особливо спостерігається 

останнім часом, коли студенти мають можливість брати участь у міжнарод-

них програмах, які вимагають високого рівня володіння іноземною мовою.  

Широко розвинута мобільність молоді України останнім часом змушує 

нас задуматися про потреби вивчення іноземних мов загалом та в цілому. 

Оскільки студенти українських вишів прагнуть проходити практику у 

навчальних закладах Європи та здобувати там необхідні навички для їхньої 

професії, вивчення іноземної мови є рушійною силою при цьому, особливо 

це стосується вищих учбових закладів Федеративної республіки Німеччини. 

Відповідно до вимог кожного навчального закладу Німеччини, студенти 

повинні володіти німецькою мовою не нижче рівня В2. Згідно Загально-

європейських рекомендацій у сфері мовної підготовки, які визначають 

компетенції та навички, що характеризують певний рівень володіння мовою, 

рівень В2 передбачає, що мовець може розуміти основні ідеї тексту як на 

конкретну, так і на абстрактну теми, у тому числі дискусії за своїм фахом, 

може нормально спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та 

спонтанності, який не завдає труднощів жодній із сторін, може чітко, де-

тально висловлювати свою думку з певного питання, наводити різноманітні 

аргументи за/проти.  

Ми наводимо рекомендації, які допоможуть під час навчання оволодіти 

рівнем В2, і у подальшому скласти іспит із німецької мови й отримати міжна-

родний сертифікат. Документ, який підтверджує рівень володіння мови, 

видається після складання певної низки іспитів: іспит Гете-Інституту на 
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рівень В2; міжнародний іспит TestDaF, який визначає рівень володіння 

мовою від В2 до С1; DSH — іспит, сертифікат якого надає можливість 

навчатися у вузах Німеччини. 

Іспит з німецької мови – TestDaF розробляється й оцінюється центра-

лізовано TestDaF в Goethe-Institut і проводиться у майже 80 країнах світу в 

ліцензованих центрах тестування. Тест з німецької мови складається з 

чотирьох частин: 

№ Частина екзамену Час 

(хв.) 

Завдання 

1 Розуміння прочитаного 60 3 тексти на читання (загалом 30 

балів) 

2 Аудіювання 40 3 тексти на аудіювання (загалом 

25 балів) 

3 Писемне мовлення 60 1 завдання на письмо 

4 Усне мовлення 30 7 завдань на говоріння 

Приблизно через 6 тижнів після іспиту в особистому кабінеті кожної 

особи, яка склала тест, з‘являться результати, а згодом можна отримати 

сертифікат, причому дата надходження дипломів до центру буде вказана на 

порталі.  

В Україні TestDaF можна скласти у ліцензованих тестових центрах у 

Києві, Харкові, Львові, Одесі та Полтаві. Перш за все, перед тим, як подати 

заявку на участь і тестуванні з німецької мови, слід визначити власний рівень 

володіння мовою і підготуватися до іспиту. Якщо ваш рівень володіння 

мовою відповідає Міжнародній градації рівнів володіння мови - В2, то для 

підготовки до іспиту слід використати підручник Гете-Інституту або 

видавництва Hueber і Klett: 

- Mit Erfolg zum TestDaF von Ksenija Fazlic-Walter und Wolfgang 

Wegner, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 2009.-Übungs- und Testbuch + 2 Audio-

CDs, 180 Seiten; 

- Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2.- Verlag: Klett; 

- Fit fürs Goethe Zertifikat В2. – Verlag: Hueber; 

- Fit für den TestDaF. – Verlag: Hueber. 

Таким чином, володіння іноземною мовою, зокрема, німецькою на 

рівні В2, дасть можливість покращити професійну підготовку студентів на 

базі лікувальних та навчальних закладів Німеччини. 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ МАЙСТЕРНОСТІ 

ВИКЛАДАЧА 

О.Б. Квасницька  

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 Поняття педагогічної майстерності в системі загальної і професійної 

культури викладача є базисом, на якому вибудовується весь комплекс знань, 
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умінь, навичок, прийомів роботи зі студентами, спілкування, стилю пове-

дінки, діяльності взагалі. 

Кажучи про якості, які характеризують педагога, слід звернути увагу на 

те, що незважаючи на очевидну значимість спеціальних педагогічних знань, 

все ж таки вони є вторинними по відношенню до особистісних якостей 

викладача. До професійно важливих якостей відносяться гуманізм, допитли-

вість, високий рівень загальної культури, вольові якості, творчість, про-

зорливість, психологічна готовність до праці. Великого значення у цьому 

контексті набуває володіння викладачем вищого навчального закладу педа-

гогічною технікою, яка підрозділяється на декілька напрямків.  

Культура зовнішнього вигляду – це уміння правильно сидіти, стояти, 

виявляти впевненість, спокій, доброзичливість (постава, одяг, міміка, емо-

ційна виразність). Культура педагогічного спілкування – уміння слухати, ста-

вити запитання, аналізувати відповіді, бути уважним, розуміти інших, 

встановлювати контакт, бачити і розуміти реакцію аудиторії, зацікавити, 

захопити поясненням, орієнтуватися в ситуації. Здатність до саморегуляції – 

уміння створювати необхідний настрій, уміння знімати зайву напругу, хви-

лювання; уміння долати власну нерішучість і мобілізувати себе; здатність до 

перевтілення, керування своїм настроєм. Культура мови: граматична пра-

вильність, виразність, гумор, техніка мовлення (постанова голосу, тембр 

голосу, емоційність, багатство інтонацій, дикція, темп). 

 Таким чином, педагогічна техніка розглядається як єдність психічних, 

фізичних, внутрішніх і зовнішніх елементів поведінки викладача. За 

сучасними вимогами функції викладача в педагогічній технології зміню-

ються і він перестає бути «носієм» інформації, він стає «майстром», який 

організовує спільну діяльність зі студентами, яка спрямована на формування 

в них знань, умінь і навичок. Отже, у формуванні професійної майстерності 

необхідний тісний зв‘язок теорії, методики і педагогічної техніки. 

ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДЕОНТОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

О.Б. Квасницька  

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Перші кроки студентів у клініці, перше знайомство з хворими повинні 

бути поєднані з засвоєнням ними основних правил і вимог медичної етики та 

деонтології. Медична етика – це система принципів та наукових понять про 

норми та оцінки щодо регулювання поведінки медичних працівників, узго-

дження їх вчинків та способів лікування в поєднанні з інтересами хворого та 

вимогами суспільства. Лікарська етика включає питання, які стосуються 

взаємовідносин лікаря та хворого, тобто власне деонтологічні питання.  

Лікарська мораль потребує постійного підвищення професійних знань. 

Контроль за виконанням цієї вимоги покладається перш за все на совість 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

109 

 

самого лікаря, але й не виключає контроль з боку оточення. Під час клінічних 

занять необхідно переконувати майбутніх лікарів у тому , що в очах хворої 

людини та її родичів вони є джерелом сили та впевненості у благополучному 

перебігу захворювання. Неодмінною вимогою, яка забезпечує ефективність 

впливу слова на хворого є співчутливе, добре ставлення до свого пацієнта. 

Але необхідно пам‘ятати, що лікарське слово не тільки допомагає хворому 

побороти свій недуг, але й у ряді випадків воно може погіршу вати перебіг 

захворювання, викликати інші негативні явища, тобто ятрогенні наслідки 

діяльності. У присутності хворого лікар повинен бути поважним, стриманим 

та доброзичливим. Наступна вимога, на яку розраховує хворий, – це 

здатність лікаря здійснювати лікувальний вплив на хворого. Крім достатньої 

наукової та практичної підготовки, під час навчання слід формувати у лікаря 

комунікативні навички, а саме: уміння підійти до хворого, встановити 

контакт, виявити та використати в боротьбі з хворобою резерви фізичних та 

моральних сил. Заради того, щоб вселяти довіру, лікар завжди повинен бути 

сильніше морально, ніж хворий. Сила його в першу чергу полягає в 

професійній впевненості, початок якої закладається вже на студентській лаві, 

а поглиблюється на етапі післядипломної освіти. Під час навчання на різних 

етапах підготовки лікаря в лікарнях доводиться бачити не тільки гідні 

наслідування зразки поводження з хворим, але й негативні приклади. У 

такому випадку необхідно націлювати студента брати приклад лише з 

позитивного, а негативне засуджувати. Такий підхід допомагає формувати 

лікарську принциповість – якість, вкрай важливу для кожного лікаря. 

Висвітлені деякі питання взаємовідносин лікаря та хворого вказують 

багатогранність відносин, лікаря  і пацієнта  і необхідність прищеплення про-

никливості та наполегливості майбутньому лікарю для того, щоб ці відно-

сини набули належний характер та максимально забезпечували інтереси 

хворого в боротьбі з його недугом. 

ФОРМИ ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ В СИСТЕМІ 

ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

О.Б. Квасницька  

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 Головною метою навчального процесу є підготовка висококваліфі-

кованих спеціалістів. Серед основних умов, які визначають ефективність 

досягнення цієї мети особливе місце посідають методи навчання. Одним із 

методів, який сприяє формуванню самостійного, наукового та професійного 

мислення є лекція. Лекційне викладання матеріалу має певні переваги 

порівняно з іншими формами організації і методами навчальної роботи 

студентів щодо врахування специфіки аудиторії, новітніх наукових 

досягнень, сучасних педагогічних технологій.  
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 Основним завданням лектора на разі є таке викладання лекції, що 

сформує у студентів потребу в систематичній самостійній роботі, заці-

кавленість в удосконаленні знань. Лекція повинна не навчати тому або 

іншому колу фактів, узагальнень або теорій, а привчати до праці, до інте-

лектуальної діяльності. 

На нашу думку, для формуванні творчого мислення слід використо-

вувати креативні формі викладання лекцій: лекція-бесіда, лекція прес-

конференція, лекція -диспут. 

Лекція – бесіда окрім питань слухачів, допускає викладання ними своєї 

точки зору з того чи іншого питання. На такій зустрічі лектор і сам повинен 

ставити запитання слухачам, для того щоб почути їхні висловлювання, 

обґрунтування, позиції. Методична специфіка лекції-бесіди в тому, що 

лектор виступає і в ролі інформатора, і в ролі співрозмовника, який вміло 

керує діалогом через систему зустрічних запитань. Але такий тип лекцій 

найбільш ефективний у малочисельних аудиторіях. 

Лекція-прес-конференція ґрунтується на тому, що студенти ставлять 

лекторові запитання у письмовій формі, які лектор впродовж декількох 

хвилин аналізує і дає змістовні відповіді, сформовані у зв‘язний текст. 

Виклад матеріалу будується з урахуванням запитань у вигляді послідовного 

розкриття теми і відповідей на поставлені студентами запитання. Можливий 

варіант, коли студенти не зможуть поставити чи сформулювати запитання, 

що слугує для викладача свідченням про рівень підготовки студентів, ступінь 

їх інформованості й обізнаності з даної теми. Цей варіант лекцій ідеальний 

при читанні лекцій на післядипломному етапі освіти. 

На лекції-диспуті одна з функцій лектора – короткий виступ на початку 

зустрічі, за яким іде не просто розмова-діалог зі слухачами, а полемічна 

бесіда. Функції лектора передбачають таку постановку запитань, що веде до 

зіткнення думок і, відповідно, до пошуку аргументів, поглибленого аналізу 

навчальних проблем. У цьому випадку методична майстерність лектора 

передбачає не лише вміння читати лекцію-монолог, відповідати на запитан-

ня, вести бесіду, а й навики організації суперечки і вмілого керування ним. 

Тему дискусії потрібно обирати і розробляти попередньо. Тема повинна дава-

ти можливість учасникам дискусії прийти до кінцевого результату, до істини. 

Сучасний стан вищої освіти вимагає творчих форм викладання 

лекційного матеріалу. Оскільки лекція є базисом для подальшої самостійної 

роботи студентів. Проведення лекцій за новими творчими технологіями у 

атмосфері вільного спілкування дозволить уникнути властивих для 

традиційного навчання психологічних бар‘єрів, навчить студентів вести 

дискусію, спонукає їх до подальшого самостійного вивчення матеріалу. 
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РІВЕНЬ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІЗ 

ФАРМАКОЛОГІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СКЛАДАННЯ ЛІІ «КРОК-1. 

ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА» У 2015 РОЦІ  

І.Г. Кишкан 

Кафедра фармакології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Рівень теоретичної підготовки студентів вищих медичних навчальних 

закладів України та їх уміння застосовувати набуті знання з фундамен-

тальних дисциплін при вирішення тестових завдань визначає ліцензійний 

інтегрований іспит «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» (ЛІІ «Крок-1. 

ЗЛП»), який є складовою державної атестації майбутніх лікарів. Фарма-

кологія - одна з основних теоретичних дисциплін, що навчає мистецтву ліко-

знавства і входить до структури ЛІІ «Крок-1. ЗЛП». 

ЛІІ «Крок-1. ЗЛП» складають студенти медичних факультетів спеціаль-

ностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Медична психологія» по завер-

шенню VI семестру. Фармакологію майбутні лікарі вивчають на ІІІ курсі. 

Активна підготовка студентів із фармакології до складання ЛІІ «Крок-1. 

ЗЛП» здійснюється впродовж навчального року. На кожному практичному 

занятті звертається увага студентів на лікарські препарати, включені до 

тестових завдань бази даних Центру тестування МОЗ України. На ці пре-

парати до кожної теми студенти в робочих зошитах із фармакології надають 

письмову фармакологічну характеристику. При оцінюванні рівня теоретичної 

підготовки враховуються уміння студентів вирішувати тестові завдання, які 

включені до індивідуальних контролюючих білетів на кожному занятті. 

Значно допомагає студентам успішно підготуватись до ЛІІ «Крок-1. 

ЗЛП» створений на сервері дистанційного навчання Буковинського держав-

ного медичного університету (БДМУ) MOODLE електронний навчальний 

курс (ЕНК) з фармакології, де в тренувальному та контролюючому режимах 

розміщено тестові завдання до практичних занять. Також у ЕНК створено 

окремі рубрики «На допомогу студенту» при підготовці до комп‘ютерного 

тестового контролю, до «Кроку-1. ЗЛП». Студенти мають можливість у ЕНК 

ознайомитись із основним навчальним матеріалом, «ключовими» словами, 

аналізом тестових питань, представлених у тематично підготовлених мульти-

медійних презентаціях, а також у контролюючому режимі перевірити свої 

можливості щодо засвоєння опрацьованого матеріалу, виявити «проблемні» 

питання. Важливе значення у підготовці до ЛІІ «Крок-1. ЗЛП» має комп‘ю-

терний тестовий контроль із фармакології, який є умовою допуску студентів 

до підсумкового модульного контролю і дозволяє об‘єктивно оцінити рівень 

засвоєння теоретичного матеріалу, умінь студентів логічно мислити при 

вирішенні тестових завдань та передбачити очікувані результати з дисцип-

ліни на ліцензійному іспиті.  

Такий комплексний підхід та систематичний контроль рівня підготовки 
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студентів до ліцензійного іспиту сприяє високим результатам із фармакології 

на ЛІІ «Крок-1. ЗЛП». Так, починаючи з 2011 року результати з фармакології 

на ліцензійному іспиті у студентів БДМУ перевищують національний показ-

ник. У 2015 році на ЛІІ «Крок-1. ЗЛП» відсоток правильних відповідей із 

фармакології в україномовних студентів медичних факультетів БДМУ на 

9,7 % перевищив національний показник. Серед медичних факультетів 

університету найкращий результат із фармакології - 90,8 % на медичному 

факультеті № 4, де навчаються студенти спеціальностей «Педіатрія» та 

«Медична психологія». Відсоток правильних відповідей із фармакології на 

медичному факультеті № 4 на 12,1% вище національного показника. Між 

студентами спеціальності «Лікувальна справа» дещо кращий результат 

показали студенти медичного факультету № 1, у яких відсоток правильних 

відповідей із фармакології на 11,2% вище середнього по Україні порівняно зі 

студентами медичного факультету № 2, де результат на 8,0% перевищив 

Національний показник. 

Високому рівню теоретичної підготовки студентів із фармакології за 

результатами складання ЛІІ «Крок-1. ЗЛП» у 2015 році сприяли комплексний 

підхід в організації навчального процесу на кафедрі фармакології, активне 

використання серверу дистанційного навчання Moodle та мотивація студентів 

щодо покращання своєї професійної компетентності. 

РОЛЬ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ У ФОРМУВАННІ КЛІНІЧНОГО 

МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 

І.Г. Кишкан 

Кафедра фармакології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Модернізація вищої медичної освіти в Україні в умовах інтегрування у 

загальноєвропейську систему навчання потребує покращання якості підго-

товки майбутніх лікарів, підвищення рівня фахової компетентності та форму-

вання у них професійного клінічного мислення. Поряд із запровадженням у 

навчальний процес сучасних інноваційних технологій та інтерактивних 

методів навчання важливого значення у закріпленні професійних умінь 

логічного мислення набувають педагогічні підходи, спрямовані на активі-

зацію творчих, аналітичних здібностей студентів шляхом відтворення реаль-

них клінічних випадків за допомогою ситуаційних задач. 

Значна увага розвитку в майбутніх лікарів здатності самостійно логічно 

мислити шляхом вирішення навчальних ситуаційних задач приділяється під 

час вивчення фармакології, яка викладається студентам спеціальностей 

«Лікувальна справа» та «Педіатрія» у V-VI семестрах. На кожному 

практичному занятті після обговорення основних питань теми здійснюється 

професійний тренінг за допомогою вирішення ситуаційних задач. Так, у 

розділі «Загальна фармакологія» задачі охоплюють клінічні ситуації, які 

можуть виникати у пацієнтів при повторному тривалому застосуванні ліків 
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(сенсибілізація, толерантність, тахіфілаксія, кумуляція, лікарська залежність 

тощо). За наведеними клінічними ознаками студенти визначають і обґрун-

товують кожен вид небажаної реакції, розробляють заходи дляїї попе-

редження. Важливе значення у формуванні клінічного мислення відіграють 

задачі щодо визначення явищ синергізму та антагонізму в дії ліків, 

інтерпретації їх практичного значення, випадків поліпрагмазії, взаємодії та 

несумісності лікарських препаратів. 

Із значною зацікавленістю студенти вирішують ситуаційні задачі при 

вивченні окремих розділів спеціальної фармакології: «Засоби, що впливають 

на нервову систему», «Засоби, що впливають на функції виконавчих 

органів», «Метаболітотропні засоби», «Хіміотерапевтичні засоби». Більшість 

задач передбачають за сукупністю фармакологічних властивостей визначити 

фармакотерапевтичу групу препаратів, обґрунтувати показання до їх призна-

чення з урахуванням можливої супутньої патології в хворих, надати реко-

мендації щодо умов раціонального й безпечного застосування кожного 

лікарського препарату залежно від клінічної ситуації. Також пропонуються 

задачі на встановлення логічних зв‘язків між побічною дією препаратів та 

протипоказами до їх призначення. На окремому практичному занятті розгля-

даються ситуаційні задачі, у яких потрібно проаналізувати клінічні ознаки 

інтоксикації ліками, визначити, який саме лікарський препарат спричинив 

медикаментозне отруєння, створити алгоритм надання невідкладної 

допомоги та обґрунтувати застосування антидотів у кожному конкретному 

випадку. Студенти спеціальності «Педіатрія» додатково вирішують задачі 

стосовно фармакодинамічних та фармакокінетичних особливостей впливу 

ліків на дитячий організм, дозування лікарських препаратів та умов їх раціо-

нального й безпечного застосування у педіатричній практиці. 

Під час занять розглядаються ситуаційні задачі різних типів та рівнів 

складності, частина з яких представлена у робочому зошиті з фармакології 

для підготовки студентів до практичних занять. При розгляді задач врахо-

вується рівень підготовки студентів. Типові задачі з максимально повною 

інформацією для їх вирішення пропонуються слабо підготовленим студен-

там. Більш складні, нетипові задачі, які потребують поглибленого аналізу та 

прийняття рішення в нестандартних ситуаціях, задачі з нестачею інформації, 

яку студент повинен доповнити, або наявністю надлишкових даних, які 

потрібно вилучити, розраховані для добре підготовлених студентів. Для 

прийняття рішення та вибору алгоритму дій у кожній конкретній ситуації 

здійснюється обговорення задач у вигляді дискусії під керівництвом викла-

дача із залученням усіх студентів групи, що підвищує зацікавленість студен-

тів, їхню мотивацію до вивчення дисципліни, забезпечує закріплення профе-

сійних умінь та навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності. 

Вирішення ситуаційних задач у процесі викладання фармакології 

сприяє підготовці грамотних, компетентних фахівців, добре обізнаних у 

питаннях раціональної фармакотерапії, сприяє професійному тренінгу та 

формуванню клінічного мислення у майбутніх лікарів. 
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КОНТРОЛЬ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ФАРМАКОЛОГІЇ ЯК ЕТАП 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ ДО СКЛАДАННЯ 

ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК-1» 

О.Г. Кметь, Н.Д. Філіпець 

Кафедра фармакології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасна система освіти переживає великі зміни, що відбуваються в 

соціально-економічній та політичній сферах країни. Відповідно підвищення 

освітнього рівня лікаря, як фактора його конкурентоспроможності, є одним із 

основних завдань вищої медичної освіти та зумовлює високі вимоги до якості 

підготовки спеціалістів медичного профілю, зокрема, стоматологів. Ово-

лодіння професійно орієнтованими теоретичними та практичними навичками 

стає особливо важливим при викладанні базових дисциплін. Фармакологія 

займає особливе місце, як одна із фундаментальних і максимально 

наближених до лікарської практики дисциплін. Особливість даної науки 

полягає у постійному зростанні об‘єму наукової інформації. Тому одним із 

пріоритетних напрямів підвищення якості освіти є застосування інди-

відуального підходу до розвитку творчих здібностей спеціалістів з опорою на 

їх підготовку до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1». 

Суттєвою мотивацією вивчення основ фармакології і сучасних лікар-

ських препаратів є розуміння студентами ролі медикаментозної терапії у 

величезному арсеналі сучасних методів діагностики та лікування в 

стоматології та інших галузях медицини. Для закріплення отриманих знань із 

фармакології та формування вміння орієнтуватись при виборі необхідного 

лікарського засобу при складанні студентами спеціальності «Стоматологія» 

ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1» на окремому занятті «Контроль 

практичних навичок» проводиться опитування студентів з висвітленням 

фармакологічної характеристики препаратів, які включені в базу даних 

Центру тестування (84 препарати). Обов‘язковою умовою для оцінювання 

студента є знання групової належності лікарського засобу, фармакокінетики, 

механізму дії, побічних ефектів та показів до застосування.  

Проведення заняття за такою методикою сприяє правильному вибору 

дистрактора при розв‘язанні тестових завдань, усвідомленню студентом 

потреби ретельної самопідготовки, формуванню клінічного мислення та 

здобуттю професійних навичок та вмінь. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ 

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

П.Є. Ковальчук, М.В. Гасько, С.В. Тулюлюк  

Кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Слід зазначити, що рівень підготовки випускників медичних вузів з 

даного предмету не в повній мірі відповідає сучасним вимогам до 

кваліфікації молодих спеціалістів, передбачених перебудовою вищої школи. 

Перехід до викладання травматології та ортопедії згідно засад Європейської 

кредитно-модульної системи ставить перед профільними кафедрами 

медичних навчальних закладів нашої країни низку нових актуальних питань. 

Головною передумовою входження України до єдиного освітнього простору 

є впровадження кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу, яка передбачає посилення ролі самостійної роботи студентів. 

Метою впровадження даної системи, згідно з наказами МО та МОЗ 

України є підвищення якості вищої освіти і забезпечення конкуренто-

спроможності випускників.  

Адаптація ідей ECTS до системи вищої освіти України повинна 

сприяти мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки 

фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного 

ринків праці, забезпеченню можливості навчання студентів за варіативною 

частиною освітньо-професійної програми, що сформована за вимогами 

майбутнього місця праці та сприяти його розвитку. 

Засвоєння основ травматології та ортопедії майбутній лікар розпочинає 

на 2-му курсі на кафедрі догляду за хворими, продовжує під час вивчення 

загальної хірургії. Подальше оволодіння спеціальністю здійснюється на 5-му 

курсі на кафедрах травматології та ортопедії. Тому при проведенні занять 

розставляються акценти на проблеми з якими найбільш часто може 

зустрітися лікар загальної практики. Під час роботи з студентами активно 

використовується наочний матеріал – скелет людини, муляжі, таблиці, 

малюнки, рентгенограми, застосовуються комплекти ілюстрованих клінічних 

задач. Для покращення засвоєння практичних навичок використовуються 

елементи рольових ігор. При цьому один студент імітує певний патологічний 

стан, а інший виконує роль лікаря. 

Приділяється значна увага тісній інтеграції з такими дисциплінами як 

анатомія людини, топографічна анатомія, променева діагностика, загальна 

хірургія.  

Резервом покращення підготовки студентів є використання проблемно-

орієнтованого навчання. Нова стратегія передбачає дуже суттєві зміни 

управління навчальним процесом, психології викладачів і студентів та 

матеріально-технічного забезпечення. Сутність проблемно-орієнтованого 

навчання полягає в тому, що основною постаттю навчального процесу є не 
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викладач, а студент. Викладач більше не є лише носієм знань, які він доно-

сить до студентів на лекціях та семінарах. Студенти змушені самостійно 

активно шукати джерела знань, а роль викладача полягає в тому, щоб 

створити таку ситуацію та поставити перед студентами таку проблему, яка б 

змусила їх це робити. 

Для якісного забезпечення навчального процесу в нових умовах, ми 

вбачаємо необхідність у створенні умов для використання всіх доступних 

джерел інформації, яка допоможе опанувати нові знання та вміння. Поряд із 

цим є потреба в забезпеченні навчального процесу сучасними муляжами, 

імітаторами та іншим обладнанням для відпрацювання практичних навичок. 

Отже, застосування комплексу організаційно – методичних заходів 

сприятиме підвищенню якості підготовки лікарів загальної практики з 

травматології та ортопедії, а проблемно-орієнтоване навчання привчає 

студента працювати в групі, розвиває навики міжособових стосунків і 

спільної роботи в мікросоціумі, що сприяє надалі кращій адаптації 

випускників до роботи у колективі.  

ПРАКТИЧНА ОРІЄНТОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПЕДІАТРІЇ  

Н.І. Ковтюк, О.Г. Буряк  

Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сьогоднішній день бурхливими темпами йде інтеграція нашої країни 

в єдиний освітній європейський простір, що зумовлює підвищення уваги та 

зростання вимог до питання якості професійної підготовки майбутніх лікарів. 

Значної масовості набуло використання в навчальному процесі електронних 

засобів освіти. Сформовані сервери дистанційного навчання, які наповнені 

різноманітними інформаційними матеріалами у вигляді тексту, відеофільмів, 

фотографій, ситуаційних та тестових завдань. Проте, робота лікаря – це 

безпосередньо спілкування, обстеження хворого, вибір тактики діагностики 

та лікування, що базується на практичних вміннях та клінічному мисленні. 

Наскільки б швидко не відбувався процес комп‘ютеризації, не можливо в 

даній професії виключити об‘єктивний контакт між лікарем та пацієнтом.  

Відповідно виникає потреба у високій якості знань та практичних 

навичок майбутніх спеціалістів. Враховуючи, що при вивченні пропе-

девтичної педіатрії на 3-му курсі закладаються основи практичної діяльності 

лікаря, навчальний процес спрямовується на поглиблене засвоєння як 

теоретичних, так і практичних основ дисципліни. Кожний етап навчального 

процесу з оволодіння практичними навичками тісно пов‘язаний з іншим. 

Наступне базується на попередньому і готує ґрунт для засвоєння нового. 

Робота на практичному занятті складається з визначення рівня теоре-

тичної самопідготовки та самостійної роботи, де головна роль відводиться у 

поглиблені роботи студента біля ліжка хворого під контролем викладача. 
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Акцентується увага на методиці проведення опитування дитини  залежно від 

віку. Далі переходять до послідовного об‘єктивного обстеження по системам 

та органам (залежно від пройденої тематики), визначення показників 

фізичного та нервово–психічного розвитку дитини. Зібрана інформація 

фіксується у письмовій формі. Індивідуально кожним студентом формується 

заключення у вигляді «посиндромного» діагнозу. Обсяг викладеного 

навчального матеріалу збільшується по мірі засвоєння. Письмова фіксація 

самостійно виконаної роботи сприяє кращому засвоєнню матеріалу та 

формуванню практичних навичок по веденню медичної документації. 

Викладач має додаткову можливість систематично контролювати рівень 

знань студентів по кожній темі, бачити засвоєння матеріалу, слабкі місця на 

які потрібно звернути більше уваги при подальшому проведенні заняття. 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

НАВЧАННЯ (PBL) У МЕДИЦИНІ 

О.К. Колоскова, Г.А. Білик  

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, зростання 

темпу життя, необхідності набуття навичок у прийнятті швидких рішень, у 

педагогіці нагально постає питання щодо вдосконалення форм та методів 

навчання. Розвиток логічного та клінічного мислення студента, вміння 

працювати в команді, самостійно знаходити відповіді на поставлені питання 

– запорука підготовки професійного та прогресивного молодого фахівця. 

Останнім часом у вищих навчальних закладах європейських країн все 

більшої популярності набуває метод проблемно-орієнтованого навчання 

(Project Based Learning, PBL). 

Отримання нових знань і навичок при тривалій роботі над досліджен-

ням поставленого складного питання, проблеми чи задачі є основною 

складовою проблемно-орієнтованого навчання (PBL). Дана форма навчання 

тривалий час успішно використовується як основна у багатьох вищих 

навчальних закладах Великобританії, Австрії, Швеції, а також впроваджена в 

БДМУ у рамках грантового проекту Еразмус+ ТАМЕ. Навчання проходить у 

невеликих групах (6-8 осіб) та ґрунтується на міждисциплінарному вивченні 

матеріалу. На занятті створюється дружня невимушена атмосфера, студент 

відчуває себе складовою однієї команди і не боїться висловлювати особисту 

думку. Викладач (tutor) не бере активної участі в обговоренні матеріалу та не 

коментує діалоги студентів, а лише направляє дискусію у потрібне русло, 

задаючи відповідні запитання. Використання сучасних технічних засобів 

(інтерактивні дошки, проектори, планшети тощо) надають можливість 

інтерактивної подачі матеріалу. 

Перевагами даного методу є те, що студент особисто бере на себе 

відповідальність за власне навчання, саме він, а не викладач, є основною 
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дійовою особою. Навички роботи в команді, вміння дослуховуватися до 

думки інших та одночасне відстоювання власної позиції - є важливими 

складовими розвитку особистості. Самостійний пошук необхідної інформації 

у кожному конкретному випадку, її аналіз та узагальнення, виділення основ-

ного та другорядного допомагає у формуванні аналітичного та клінічного 

мислення. Відмінною ознакою даної форми навчання від класичної являється 

те, що спочатку висвітлюється проблема, а лише потім відбувається пошук 

інформації для її вирішення. 

Завдання для студентів-медиків створюються на основі реальних си-

туацій із клінічної практики. У зв‘язку з цим, студент вивчає проблему не з 

точки зору конкретної нозології, а інтегровано, враховуючи супутню патоло-

гію, розширюючи знання з анатомії, гістології, біохімії тощо. Команда 

вчиться брати на себе відповідальність за здоров‘я та життя пацієнта. 

Метод проблемно-орієнтованого навчання в майбутньому може стати 

відправною точкою для формування нової когорти прогресивних медиків-

практиків, що володітимуть навичками логічного клінічного мислення ще на 

етапі навчання в університеті, вмітимуть працювати в команді та приймати 

рішення на користь пацієнта, а також нести за них відповідальність. 

КОНЦЕПЦІЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ: 

МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

О.К. Колоскова, Т.М. Білоус 

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

На сьогодні основним завданням навчання студентів є засвоєння 

конкретних знань, практичних навичок, формування здатності до активної 

діяльності та професійної праці. Водночас, майбутній лікар повинен опану-

вати не лише навчальним змістом програми, але й прогнозувати можливі 

зміни реальної ситуації. Технологію навчання, за якої найефективніше реалі-

зуються ці умови роботи, називають проблемно-орієнтованим навчанням, 

оскільки для нього характерні досить інтенсивна подача матеріалу, активна 

позиція студента, самостійність та відповідальність суб‘єктів навчання.  

Концепція проблемного навчання базується саме на розвитку нового, 

відповідального і корегувального, стилю мислення студента, а не на прос-

тому набутті знань чи засвоєнні навичок. У більшості випадків педагог лише 

спрямовує процес розв‘язання проблемних ситуацій, а студенти з вищою 

активністю та більшою мірою засвоюють навчальний матеріал, розвивають 

самостійність рішень, досягають певної свободи застосування своєї навчаль-

ної чи практичної діяльності. Проблемно-орієнтовне навчання у медичному 

університеті має подібні риси до технологій вільного виховання (розвиток 

самостійності у вирішенні реальних проблемних ситуацій), гуманно-особис-

тісних технологій (підтримка розвитку особистості інших, повага до колег у 

групі, тощо), технологій співробітництва чи співтовариства (поширення 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

119 

 

принципів рівності, співробітництва і партнерства при пошуковій діяльності 

й розв‘язанні ситуаційних завдань). При використанні даної методології 

навчання матеріал подається як предмет пошуку, що вимагає постійного 

диференційованого підходу, застосування інформаційно-комунікативних тех-

нологій, високої мотиваційної активності, а також спонукає студентів до 

визначення тяжкості та поетапності вирішення проблемних ситуацій. 

Фактично для здобуття нових знань студентами за темою заняття моделю-

ється реальна проблемна ситуація, яка вимагає самостійного формулювання 

проблеми та передбачає варіативність підходу до вирішення завдання згідно 

етапів його динаміки, висунення гіпотез, їх обґрунтування та подальшу пере-

вірку правильності рішень, що відбувається під загальним спрямовуючим 

керівництвом вчителя.  

Таким чином, використання методології проблемно-орієнтованого нав-

чання у медичному університеті, зокрема при реалізації грантового проекту 

ТАМЕ, уможливлює постановку реальної проблемної ситуації, вимагає 

активного засвоєння знань та формує звичку до самостійного вирішення 

ситуацій студентами - майбутніми лікарями, що значно підвищує їх моти-

вацію до навчання.  

EDUCATIONAL RATIONALE: «5S» PRINCIPLES AND ITS POSSIBLE 

IMPLEMENTATION IN MEDICAL EDUCATION 

O.B. Kolotylo
1
, V.B. Reva

1
, O.O. Karlyichuk

2
, O.Y. Khomko

3
,  

B.V. Petruk
2
, I.I. Bilyk

2
, R.I. Sydorchuk

2
, P.M. Volyanyuk

2
 

1
Surgery and Urology Department,  

2
General Surgery Department,  

3
Department of Patient Care and  Higher Nursing Education  

Higher State Educational Establishment Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Current situation in educational market in the whole Europe and particularly 

in Ukraine requires implementation of doing-successful-business strategies to 

succeed or minimally speaking, to survive.  

The «5S» principle is a well-known set of advanced universal scientifically 

based methods for conducting business. Its motto is «a place for everything and 

everything is in place when you need it». The term «5S» derives from Japan words 

Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, and Shitsuke. They may be directly translated like 

Cleaning up, Organizing, Cleaning, Standardizing, and Training & Discipline, 

respectively. However, their exact meaning is a little bit different from the direct 

translation. Words Sorting, Storage, Shining, Standardize, and Sustaining are 

widely used to explain «5S» principle to English-speaking community.  

Sorting means choosing the necessary from the set of unnecessary issues. It 

provides safer workplace, saves place, ease visualization of the process and 

spotting of discrepancies. Storage means assignment of a place for everything and 

everything in a place. Shining means keeping the working space clean on a 

continuous basis, free from unnecessary object potentially able to interfere with 
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fulfillment of working tasks. It must include not only exact «round-the-table» 

space, but the whole office and hospital environment. Standardizing in wider 

meaning is maintenance of workplace at a level in which deviations automatically 

become obvious. It must be applied to all areas involving everyone in identifying 

errors. Sustaining means application of 5S principles on systemic basis with 

practicing and repeating of this discipline until it becomes a way of life. 

Acceptance of medical education as a specific business model makes it 

possible to implement several principles, generally known and widely appreciated 

in business communities. Successful stories of major international companies and 

corporations may serve a good example for medical educational establishments. 

Improvement of organization, elimination or decrease of time and resource waste 

may significantly reduce the financial burden and optimize/raise the outcome. The 

result is better competence, higher volume of knowledge production and increased 

profits.  

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАННОСТІ У  

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ  

«ОСНОВ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ» 

Ю.В. Коханюк, О.І. Федів, Л.М. Гончарук 

Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Професійна спрямованість особистості студентів виражається в пози-

тивному емоційному ставленні до професії, в переконаності соціальної зна-

чущості і необхідності своєї праці, метою, мотивах, потребах і готовності 

займатися обраною ними діяльністю. Виховання професійної спрямованості 

студентів-медиків означає формування морально-психологічної готовності 

до роботи лікаря, що виявляється в аргументації мотивів вибору професії, в 

інформованості про професії лікаря, в усвідомленні відповідальності і 

важливості лікарської роботи. 

Професійна спрямованість студентів медичного факультету форму-

ється саме під час проведення практичних занять у клініках. Навчання сту-

дентів-медиків на клінічних кафедрах є особливо важким завданням, тому що 

необхідно спілкуватися не лише з викладачем, а також з медичним персо-

налом та хворими. Відсутність належної уваги до розвитку культури спілку-

вання у студентів медичного профілю в практиці навчання приводить до 

неграмотності мовлення студентів, що утруднює їх комунікаційні можли-

вості, а з іншого боку - до значного зниження пізнавальних можливостей 

студентів. 

Цілком очевидно, що підручники та навчальні посібники для студентів, 

навіть найсучасніші, не можуть сформувати в майбутніх спеціалістів прак-

тичних навичок. Створення оптимального середовища, при якому студенти 

мають можливість здійснювати курацію терапевтичних хворих, бути при-

сутнім при різних маніпуляціях, є основним завданням педагога. 
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Програма навчання побудована з урахуванням поступового зростання 

складності навчального матеріалу. При відсутності базових знань з внут-

рішньої медицини на 4 курсі унеможливлює засвоєння терапевтичних 

дисциплін у подальшому.  

Внутрішня медицина – найбільш об‘ємний і важливий розділ клінічної 

медицини, знання якого необхідні лікарям усіх спеціальностей. Основною 

метою викладачів кафедри є розвиток клінічного мислення студентів, яке 

базується на знаннях та вмінні правильно оцінювати й порівнювати резуль-

тати різних досліджень, тому що клінічна діяльність – це поєднання знань та 

досвіду, мислення і інтуїції. Мета навчання полягає не стільки в безперерв-

ному накопиченні знань, скільки у формуванні здатності самостійно ці знан-

ня знаходити, засвоювати, оновлювати, ефективно використовувати у профе-

сійній діяльності. Важко розраховувати на успіх, якщо випускники не в змозі 

сформулювати правильно клінічний діагноз, дати пояснення діагностичної 

помилки, викласти загальні принципи диференційної діагностики, і т.п.  

Діагноз – це знання і досвід клініциста. Розпізнавання хвороби ґрунту-

ється на знанні семіології і вмінні логічно мислити, клінічному досвіді та 

здібностях інтуїтивно відчувати характер захворювання, тому немає заочної 

медичної освіти – навчитися клінічній медицині можна тільки біля ліжка 

пацієнта. Клінічне мислення формується в процесі самостійних спроб, 

намаганні студента вирішувати клінічну задачу в реальних умовах біля ліжка 

хворого, а не в аудиторіях.  

У клініці внутрішньої медицини закладається формування майбутнього 

лікаря – людини, збагаченої медичною теорією та вмінням клінічно мислити. 

На досягнення цього і спрямована організація навчального процесу на 

кафедрі внутрішньої медицини при проведенні практичних занять, лекцій, 

клінічних та клініко-анатомічних конференцій.  

При проведенні практичних занять у клініці найбільша увага при-

діляється роботі з хворими, зокрема, опануванню практичними навичками. 

Самостійне обстеження хворого на практичних заняттях – крок до опану-

вання навичками і вміннями, а курація хворих, яких обстежують студенти са-

мостійно, з подальшим клінічним розбором, допомагають кращому засвоєн-

ню практичних навичок, принципів медичної деонтології, сприяє розвитку 

клінічного мислення. 

Залучення студентів-медиків до роботи в клініці дає можливість 

опанувати необхідні лікарські маніпуляції, навчитися технології їх прове-

дення, правильно визначитись із часом і місцем їх застосування, а також ра-

ціонально оцінити результати своїх дій. Такий підхід до професійної підго-

товки майбутніх спеціалістів дає можливість підвищити їх компетентність у 

медичній сфері і готовність до виконання своїх фахових зобов‘язань. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ, ВИКЛАДАЧА ЯК ВАЖЛИВИЙ 

ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

О.В. Кравченко  

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Педагогічна майстерність, як частка професійної компетентності 

складається із спеціальних знань, а також умінь, навичок і звичок, в яких 

реалізується досконале володіння основними прийомами того або іншого 

виду діяльності. Спілкування є важливим професійним інструментом педа-

гогічної діяльності, яке спрямоване на створення сприятливого психо-

логічного клімату, а також забезпечує пізнання особистості та обмін інфор-

мацією, організацію діяльності, обмін ролями, самоствердження тощо. На 

етапі управління спілкуванням необхідним є вміння підтримувати ініціативу 

студентів, організовувати спілкування в діалозі. 

Природно, що викладач у навчальній діяльності і поза нею повинен 

бути ініціатором в управлінні спілкування. Для цього необхідно звернути 

увагу на демонстрацію власної прихильності до аудиторії, показ яскравих 

цілей діяльності, передачу слухачам розуміння викладачем їхнього внут-

рішнього стану під час навчання, організацію контакту з усією аудиторією.  

Вміння спілкуватися допомагає перебороти перешкоди, що заважають 

ефективному навчанню і виникають на початку викладацької діяльності. 

Викладач повинен володіти арсеналом засобів, за допомогою яких він пе-

редає свій досвід, свої уявлення. Ці засоби завжди індивідуальні і неповторні. 

Окрім слів, тембру голосу, інтонації в арсеналі педагога є ще жести, руху, 

ритм мовлення, зоровий контакт.  

Необхідно згадати про творче самопочуття викладача, яке ніколи не 

залишається непоміченим. Креативне ставлення педагога впливає на почуття 

і свідомість студентів, переборює психологічні бар‘єри, породжує творче 

сприйняття матеріалу і залишається не лише на довго в пам‘яті, а й стає 

якоюсь мірою їхньої життєвої позиції.  

Виділяють такі компоненти творчого самопочуття викладача: 

- зібраність, захопленість викладача головними завданнями заняття, 

його пізнавальним і виховним задумом; усвідомлення цілей і 

завдань, які впливають на волю, розум та почуття, і стають рішучою 

силою його творчості; 

- уявлення викладачем усіх слухачів і кожного ніби «зсередини»; 

- здатність контролювати себе, здійснювати самоаналіз. 

Виступи викладача мають бути не затягнутими, речення не довгими, 

слова зрозумілими, термінологія загальноприйнятою. Щоб розвинути 

навички володіння собою необхідно працювати над осанкою, жестами, 

необхідно намагатися встановити контакт очима з окремими учасниками 

студентської групи і підтримувати цей контакт впродовж всього заняття. 
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Необхідно володіти своїм голосом. Тон, яким викладач говорить в групі, 

може допомогти «тримати» аудиторію, підкреслювати особливо важливі 

моменти, в потрібний момент розслабляти групу. Через деякий час 

працювати з групою стане легше і для викладача природнім. Якщо вдається 

заохотити більшість студентів до активного навчання, то можна вважати, що 

свою роботу викладач виконав успішно.  

КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЛІНІЧНОГО ВИКЛАДАЧА, ЯК ЗАПОРУКА 

УСПІШНОГО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ 

О.В. Кравченко  

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Професійна компетенція викладача оцінюється чотирма основними 

напрямами: професійні цінності та особисті якості; професійні знання; 

професійні якості і професійні дії.  

Існує багато видів професійної діяльності, що безпосередньо сто-

сується людини, але є серед них професії лікаря, юриста, педагога, які 

впливають на її долю. Ось чому кожна з цим професій повинна бути не лише 

діяльністю, а й покликанням.  

Компетентний клінічний викладач виявляє професіоналізм у навичках, 

що викладаються, заохочує учасників до володіння новими навичками, 

сприяє відкритому взаємному спілкуванню, демонструє навички і способи 

спілкування з пацієнтами, які повинен засвоїти студент чи лікар.  

Компетентний клініцист постійно активно працює зі студентами: 

оцінює їх уміння застосовувати навички одразу після виконання якогось 

завдання, уникає негативного відгуку, замість цього дає конкретні поради 

щодо поліпшення роботи; пояснює наслідок якої-небудь поведінки або дії, 

ставиться до учасників навчання без осуду; тримає учасників у курсі їх 

успіхів під час виконання завдань заняття, не допускає неправильного 

виконання процедури.  

Компетентний клінічний викладач здатний одержувати відгук про 

проведення занять. Він просить слухачів дати відгуки про його роботу, 

знаходить студентів, які будуть відверті з ним, просить їх бути конкретними і 

чіткими. Приймаючи відгуки педагог не виправдовує і не засуджує свої дії, 

прислухається до думок аудиторій, використовує корисні поради і відкидає 

непотрібні. 

Викладач клінічної дисципліни усвідомлює, що заняття можуть ство-

рювати стресову ситуацію, і знає, як зняти стрес у учасників спілкування: 

уважно спостерігає за учасниками щоб помітити перші ознаки стресу; робить 

регулярні перерви; урізноманітнює заняття; фокусує увагу на успіхах 

студента, а не на його невдачах і помилках; доречно використовує гумор.  

Викладач в клініці повинен широко використовувати різноманітні 

методи проведення занять (ілюстровані лекції, демонстрації, дискусії, 
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рольові ігри, «мозковий штурм» тощо), якомога активніше залучати сту-

дентів до навчального процесу.  

Викладач заздалегідь планує всі заняття, дає студентам чіткі інструкції 

та переконується в тому, що вони знають програму і зміст заняття.  

Кожне навчальне заняття повинно обов‘язково починатися зі вступу, 

щоб викликати зацікавленість студентів і підготувати їх до навчання. Після 

вступної частини викладач у клініці може переходити до презентації теми 

занять, це може бути демонстрація або робота в малих групах, не забуваючи 

при цьому стежити за залученням до роботи всіх студентів. Завершується 

кожне навчальне заняття підведенням підсумків і повторенням ключових 

питань або етапів заняття.  

Для успішного проведення навчання викладач повинен мати всі вище 

перераховані якості. Особливо треба відзначити необхідність мати терпіння і 

готовність допомогти; бажання заохочувати, готовність похвалити; уміння 

виправляти помилки, не принижуючи гідність студента; уміння слухати і 

спостерігати.  

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ШЛЯХ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ 

НЕЙРОСТОМАТОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ - СТОМАТОЛОГАМ  

І.І. Кривецька 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасні реформи в галузі освіти покликані до запровадження та 

поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних технологій, 

у результаті яких підвищуються показники досягнень структурних компо-

нентів освіти, а також відбувається перехід системи до якісно нового стану. 

З огляду на значний обсяг наукової та навчальної інформації, яку 

мають засвоїти студенти та обмежену кількість годин, відведених на опа-

нування програми з неврології та нейростоматології, постає питання про 

інтенсифікацію, модернізацію та оптимізацію навчального процесу. 

Проте необхідно враховувати і той факт, що переважна більшість 

студентів стоматологічного факультету навчаються за контрактною формою 

навчання, і є немотивованими щодо отримання високих оцінок на занятті й, у 

свою чергу, не докладають необхідних зусиль при самостійній підготовці до 

практичного заняття. Це призвело до недостатнього рівня підготовки з 

анатомії та фізіології нервової системи і значна частина студентів виявилась 

неготовою до засвоєння складного матеріалу з неврології та нейросто-

матології. Викладачу, щоб компенсувати цей дефіцит, часто доводиться 

додатково пояснювати матеріал. У результаті постає проблема раціонального 

розподілу часу та виникає порушення часової структури заняття.  

Для вирішення цієї проблеми співробітниками кафедри вдосконалено 

навчально-методичні матеріали: усі лекції читаються з мультимедійною 

презентацією, ілюстровані схемами та відео сюжетами. Ефективність презен-
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тації або відеоінформації ґрунтується на зверненні до зорових образів, що є 

ефективним для сприйняття нового матеріалу, адже зоровий образ активує 

пам'ять та увагу, стимулює формування асоціативної пам‘яті. До навчального 

процесу залучаться новітні інтерактивні Інтернет - технології, котрі допо-

магають урізноманітнити традиційні форми навчання, зокрема система 

дистанційного навчання «MOODLE» та метод творчого навчання, який залу-

чається при курації хворого – аналіз (логічний ланцюг подій в анамнезі хво-

роби, патогенезі розвитку захворювання) та розв‘язання реальних проблем-

них ситуацій – послідовність дій діагностичного пошуку та лікарських мані-

пуляцій для компенсації патологічного стану. 

 Кафедрою видано навчальний посібник для студентів-стоматологів, 

який містить матеріали всіх розділів навчальної програми, збірник тестів та 

клінічних задач. Двічі на тиждень проводяться консультації, на яких студент 

може отримати ґрунтовні пояснення окремих незрозумілих питань.  

Таким чином, на кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної пси-

хології створені всі умови для якнайкращого засвоєння матеріалу. І в значній 

мірі все залежить від уміння та бажання студентів здобувати нові знання. 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРИ У НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС В 

РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ 

Н.М. Куліш
1
, Н.Б. Решетілова

2
 

1
Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації 

 та спортивної медицини, 

 
2
кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На фоні постійного зростання кількості студентів, віднесених за станом 

здоров‘я до спеціальної медичної групи (СМГ), гостро постає проблема 

пошуку засобів та методів підвищення рівня фізичної підготовленості осіб, 

які мають ті чи інші проблеми зі здоров‗ям. У науковій літературі широко 

висвітлені питання побудови занять в СМГ, інтенсивності та обсягу наванта-

ження у цих групах. Поряд з тим, проблеми використання спортивних та 

рухливих ігор в роботі зі студентами спеціальної медичної групи в науковій 

та методичній літературі досліджені мало. Більшість авторів вказують на 

безпечність чітко дозованих циклічних вправ для занять зі студентами, що 

мають проблеми зі здоров‗ям, і радять обережно використовувати елементи 

спортивних ігор та рухливі ігри. Не можемо не погодитись з цією точкою 

зору, але вважаємо за необхідне вказати й на те, що при такому підході 

виникає кілька проблемних аспектів. По-перше, студенти, що мають тимча-

сові, а, особливо, хронічні проблеми зі здоров‗ям, як правило, прагнуть зай-

матися на заняттях із фізичного виховання тими самими видами вправ, як 

студенти основної медичної групи. По-друге, дуже важко мотивувати сту-

дентів до занять з фізичного виховання, коли ці заняття нецікаві та 

одноманітні.  
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Природно, що пошук нових форм та засобів фізичного виховання, 

розробка методик використання спортивних і рухливих ігор та їх елементів у 

заняттях зі спеціальною медичною групою в такій ситуації є гостро 

актуальними.  

У своїй практичній роботі зі студентами Буковинського державного 

медичного університету, що мають відхилення у стані здоров‗я, ми широко 

використовуємо різноманітні елементи гри у настільний теніс. 

Як відомо, з поміж інших видів спорту настільний теніс є найбільш 

доступним у системі фізичного виховання. Під час занять настільним тенісом 

активно розвиваються координаційні здібності, увага, швидко йде процес 

формування великої кількості рухових навичок. Гра вимагає різноманітних 

рухів, тобто в роботу включається велика кількість м‗язів. З іншого боку все 

це відбувається на фоні досить невисокої інтенсивності навантаження. 

Вивчення технічних елементів настільного тенісу, таких як поштовх, 

накати, підрізки, не тільки збагачує запас рухових навичок студента, але й 

дає можливість на етапі закріплення уже сформованої навички чітко дозувати 

навантаження. Ще одним позитивним моментом є те, що досить невисока 

інтенсивність фізичних навантажень упродовж заняття дає можливість 

зробити ці навантаження довшими по часу, тобто значно підвищити моторну 

щільність заняття. 

При цьому заняття проходять динамічно, різноманітно, цікаво. Студенти 

мають можливість не тільки тренуватися, але й брати участь у змаганнях із 

настільного тенісу. Звичайно, у студентів зростає мотивація до занять.  

За результатами тестів із фізичного виховання у спеціальних медичних 

групах, у програмі занять яких були заняття з настільного тенісу, порівняно з 

тими групами, які займалися за звичайною програмою, показники рівня 

розвитку спритності та витривалості значно вищі. 

Таким чином, використання на практичних заняттях зі спеціальною 

медичною групою елементів гри у настільний теніс дає змогу покращити 

показники рівня фізичної підготовленості студентів, зробити заняття більш 

цікавими та різноманітними, збагатити обсяг рухових навичок студентів і 

підвищити їх інтерес до занять фізичною культурою та спортом. 

ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВИХ ІГОР У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ  

ЗІ СТУДЕНТАМИ 

Н.М. Куліш
1
, Н.Б. Решетілова

2
 

1
Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації 

 та спортивної медицини, 

 
2
кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Питання про стратегію підготовки студентів, які будуть втілювати свої 

творчі та професійні можливості у швидко змінюваних економічних умовах, 

є дуже актуальним і невідкладним вже тому, що, через стрімкі євро-
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інтеграційні процеси в освіті, кардинально змінюються і набувають якісно 

нового характеру вимоги до майбутнього фахівця. Це, в свою чергу, 

обумовлює гостру необхідність підвищення якості та ефективності фізичного 

виховання студентів.  

Величезний потік нової інформації, постійна переоцінка старих даних 

ведуть до ущільнення та ускладнення навчальних програм, що викликає 

збільшення обсягу навчального матеріалу і зростання розумового наванта-

ження. Усе це нерідко приводить до обмеження рухової активності студента. 

Відносно мала рухова активність ускладнює і навчання, і процес фізичної 

підготовки майбутнього фахівця. Нестача рухів сприяє розвитку детрено-

ваності та поширюється на всі системи організму.  

Численні дослідження показали, що тривале й значне обмеження рухо-

вої активності людини призводить до негативних змін її вищої нервової 

діяльності: погіршується розумова працездатність (зростає число помилок), 

зростає час простих і складних реакцій, знижуються функції уваги, мислення, 

пам'яті, послабляється емоційна стійкість. Тривале обмеження рухів призво-

дить до зниження точності рухових дій і погіршення часової та просторової 

координації не тільки складних, але й простих рухових навичок. Дефіцит 

м'язової активності є однією з головних причин важких хронічних захво-

рювань внутрішніх органів.  

Студентам вищих навчальних закладів необхідно вирішувати багато 

важливих завдань. Для цього треба мати міцне здоров'я, творчу активність і 

високу фізичну та розумову працездатність. Але для ефективної роботи на 

заняттях з фізичного виховання та формування потреби у постійній руховій 

активності, крім обов‗язковості занять, який студенти сприймають як при-

мус, потрібен також мотиваційний фактор. Мова йде про форми занять, які 

викликали б у студентів позитивні емоції та бажання займатися фізкульту-

рою. Такою формою може бути рухлива гра. Рухлива гра – побудований на 

рухах вид ігрової діяльності, що склався історично. Серед різноманітних 

рухливих ігор розрізняють власне рухливі (елементарні) і спортивні (більш 

складні). Відомо, що рухлива гра – ефективний метод фізичного виховання 

студентів. У програмі фізичного виховання для студентів вузів на рухливі 

ігри виділено дуже мало часу.  

При визначенні ставлення студентів до рухливих ігор; аналіз ефектив-

ності використання рухливих ігор шляхом опитування 88% студентів висло-

вили позитивне ставлення до застосування естафет і рухливих ігор у навчаль-

ному процесі. Рухливі ігри, естафети застосовувалися як у підготовчій, так і в 

основній частині занять, причому з обов'язковою умовою виконання завдань: 

хто швидше, хто спритніше, чия команда сильніше. Вибір тієї або іншої гри, 

естафети обумовлювався конкретними завданнями, які стояли перед 

заняттями в цілому, і його підготовчою частиною зокрема. 

 Аналіз результатів досліджень щодо ефективності використання 

рухливих ігор у навчальній роботі зі студентами показав:  
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- систематичне та цілеспрямоване застосування естафет, рухливих ігор 

значно покращує психологічний стан студентів, мотивує до вдосконалення 

фізичної підготовленості;  

- рухливі ігри, естафети, ігрові вправи – ефективний метод фізичного 

виховання;  

- під час практичних заняттях на відкритому повітрі рухливі ігри можна 

використовувати також як засіб загартовування організму.  

Включення рухливих ігор у навчальні заняття по спортивних іграх 

сприяє засвоєнню, закріпленню та удосконаленню рухових навичок. У 

робочій навчальній програмі слід виділяти більше часу для застосування 

рухливих ігор, естафет, ігрових вправ. 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

С.А. Куріцина  

Кафедра акушерства та гінекології  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Формування у студентів професійно значущих видів діяльності відбу-

вається в процесі освоєння ними різних навчальних дисциплін, особливо на 

перших етапах професійної підготовки. При цьому вміння шукати, опрацьо-

вувати, аналізувати і систематизувати великий об‘єм інформації займає 

важливе місце в навчальному процесі, оскільки половина часу на вивчення 

студентами навчальних предметів відводиться на самостійну роботу. У 

зв'язку з цим одним із пріоритетних цілей вищої освіти стає розвиток інфор-

маційної пізнавальної самостійності студентів. 

Пізнавальна діяльність - це свідома діяльність, спрямована на пізнання 

навколишньої дійсності за допомогою таких психічних процесів, як 

сприйняття, мислення, пам'ять, увага, мова. 

Пізнавальна діяльність - це активне вивчення людиною навколишньої 

дійсності, в процесі якого людина здобуває знання, вивчає закони існування 

навколишнього світу і вчиться не тільки взаємодіяти з ним, але і 

цілеспрямовано впливати на нього. Пізнавальна діяльність починається з 

дослідницької, основне значення якої полягає в обстеженні досліджуваного 

предмета, в отриманні різноманітної інформації, необхідної для вирішення 

різних практичних завдань, які він ставить перед собою.  

Проблема самостійності в навчанні зовсім не нова для сучасної дидак-

тики вищої школи. Вона проявляється в потребах, уміннях, здібностях лю-

дини самій, незалежно, ініціативно висувати цілі, формулювати значущі для 

себе проблеми, вибирати засоби, проявляти наполегливість і доводити рі-

шення зазначених проблем до позитивних результатів, давати оцінку своїй 

діяльності. 

У дослідженні «самостійність» розглядається як багатоаспектна 

особистісна якість, що виявляється в потребах, уміннях, здібностях студента 
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медика самому, незалежно, ініціативно висувати цілі, формулювати значущі 

для себе проблеми, вибирати засоби, проявляти наполегливість і доводити 

рішення зазначених проблем до позитивних результатів, давати оцінку своїй 

навчально-професійній діяльності. 

Досліджуючи проблему розвитку пізнавальної самостійності студентів 

медичних вузів у процесі навчання, можна зробити висновок, що необхідно 

розробляти і впроваджувати в освітній процес вузу модель розвитку 

пізнавальної самостійності студентів, у структурі якої виділяються рівні 

самостійності (учнівський, виконавський, евристичний, творчий) у вико-

навській, інформаційно-аналітичній, організаційно-управлінській діяльності 

студентів при роботі з діяльно-орієнтованими медичними текстами, її 

орієнтовній основі самостійного здійснення навчально-пізнавальної діяль-

ності (алгоритм аналізу тексту, система пізнавальних питань, форми фіксації 

етапів самостійного вирішення завдань), навчальні завдання, методи само-

діагностики і самооцінки студентів. 

Таким чином, проведений аналіз досліджень, що відображають шляхи і 

механізми розвитку пізнавальної самостійності студентів, дозволяє нам 

розглядати пізнавальну самостійність студентів як інтегративну якість 

особистості майбутнього спеціаліста, що характеризується його готовністю 

своїми силами здійснювати пізнавальну діяльність, спрямовану на профе-

сійний саморозвиток, самореалізацію і самовизначення в умовах стрімкого 

зростання об‘єму інформації та вдосконалення технологій. 

З переходом на стандарти третього покоління змінилась кількість 

годин, що відводиться студенту на самостійну роботу. Більша частина часу 

на вивчення навчальних предметів відводиться на самостійну роботу. В 

процесі виконання самостійної роботи майбутні спеціалісти використовують 

вміння шукати, опрацьовувати, аналізувати і систематизувати великий об‘єм 

інформації. 

З метою систематизації великого об‘єму інформації, його більшої 

доступності для розуміння студентами вироблена система завдань, побудова 

якої здійснювалася на основі підручників, навчальних посібників, статей. 

Система завдань складалася з двох блоків, робота з якими дозволяла освоїти 

дії: пошук, аналіз, синтез і переробка інформації з заданою метою. 

Перший етап включав в себе завдання, що дозволяють студентам 

розширити і закріпити вже відомі загальноосвітні вміння працювати з 

текстовою інформацією. 

Другий етап - студенти самостійно вибирали джерело інформації 

(друкований або електронний), обробляли, аналізували і представляли 

рішення у вигляді презентації з використанням комп'ютера та інших 

(технічних і дидактичних) засобів, що сприяють інтенсифікації навчального 

процесу. Таке представлення є не тільки наочним, але і дозволяє за рахунок 

ефективного використання аудиторного часу розглянути тему, що вивчалась. 

Виконання даної роботи орієнтоване на безпосереднє знання навчального 

матеріалу, а також на його повторення і закріплення. 
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Таким чином, в результаті даної методики навчання студенти стають 

активними суб'єктами своєї навчально-професійної діяльності. Крім того, 

дана методика сприяє розвитку креативності, дозволяє розкрити творчий 

потенціал, підвищити інтерес до предмета. 

Проаналізувавши дослідження з даної проблеми, можна сформулювати 

визначення поняття «інформаційна пізнавальна самостійність майбутнього 

спеціаліста». Вона визначається як інтегративна якість особистості майбут-

нього медика, яка характеризується його готовністю самостійно здійснювати 

пізнавальну діяльність, а також діяльність, пов'язану з пошуком, аналізом, 

синтезом і переробкою інформації, спрямовану на професійний само-

розвиток, самореалізацію і самовизначення в умовах стрімкого зростання 

об‘єму інформації та вдосконалення технологій. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ЦИРРОЗ ПЕЧІНКИ 

ТА НЕОБХІДНІСТЬ У ЇХ ВИКЛАДАННІ СТУДЕНТАМ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

Л.Д. Кушнір  

Кафедра внутрішньої медицини  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Актуальність даної теми полягає в необхідності вивчення майбутніми 

лікарями-медичними психологами, психологічних особливостей хворих на 

цироз печінки, для цілеспрямованого лікування, яке включає в себе не тільки 

фармакотерапію, а й відповідну психотерапію, яка могла б мобілізувати 

психологічні сили та мотивувати пацієнтів до боротьби з хворобою. 

Соматопсихічні явища у хворих на цироз печінки. Існують два види 

патогенного впливу хвороби на психіку людини: соматогенний (внаслідок 

інтоксикації, гіпоксії і інших чинників на центральну нервову систему) і 

психогенний, пов‘язаний з психологічною реакцією особистості на захво-

рювання і його можливі наслідки.  

Соматогенний вплив при цьому захворюванні проявляється головним 

чином через печінкову енцефалопатію.  

Розрізняють такі теорії розвитку печінкової енцефалопатії: 

 1) токсичну - при печінковій енцефалопатії відбувається зниження 

швидкості метаболізму аміаку та інших токсинів в печінці. Крім того, 

токсичні продукти можуть потрапляти в загальний кровотік, минаючи 

печінку, по портокавальним анастомозам. Внаслідок цього неіонізований 

аміак легко проникає через гематоенцефалічний бар'єр, мембрани нейронів і 

мітохондрій, де спостерігається ферментативна реакція, внаслідок якої з іона 

амонію і α-кетоглутарата утворюється глутамат. При цьому відбувається 

зниження швидкості окислення глюкози, що веде до енергетичного голо-

дування клітин мозку. Посилений синтез глутаміну в мозку викликає осмо-

тичний набряк зниження вмісту нейротрансмітера глутамату. 
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 2) порушення обміну гамма-аміномасляної килсоти (ГАМК) - теорія 

грунтується на підвищенні ефективності гальмівної нейротрансмітерної сис-

теми, що зумовлено зниженням печінкового кліренсу ГАМК. ГАМК є основ-

ним гальмівним нейромедіатором у головному мозку, тому у  хворих на 

цироз печінки з проявами печінкової енцефалопатії рівень ГАМК у плазмі 

підвищений. Зазначена гіпотеза підтверджується наявністю у таких хворих 

високого вмісту в плазмі та мозку ГАМК і ГАМК-подібних субстанцій, 

наявністю зорових викликаних потенціалів, підвищенням кількості ГАМК-

рецепторів у мозку. 

Унаслідок вказаних вище патогенетичних механізмів виникає астенія, 

яка формує зміни перш за все в структурі таких пізнавальних процесів, як 

пам‘ять і увага. У структурі астенії спостерігається роздратованість зі зни-

женням контролю над емоційними реакціями.  

 3) психогенний вплив - вимушена відмова від звичної професійної 

діяльності, необхідність зміни професії через захворювання чи інвалідизацію, 

перетворення в об‘єкт сімейної опіки, ізоляція від звичного соціального 

оточення (внаслідок тривалого стаціонарного лікування) - все це в значній 

мірі впливає на особистість хворого. 

Результати проведених експериментально-психологічних досліджень 

хворих, які страждають на цироз печінки, достовірно свідчать, що у цього 

контингенту хворих має місце зниження обсягу пам'яті, ретенції, виражена 

стомлюваність. У них відзначаються суттєві зміни характеристик уваги - 

уповільнений темп уваги, виснаженість, зниження тонусу активної уваги. 

У психологічній характеристиці особистісної сфери у хворих на цироз 

печінки, за даними проведеного психологічного тесту, відзначається вигід-

ність, в'язкість, конкретність мислення, завзятість, підвищена чутливість, не-

стійкість мотивів, екзальтованість, напруженість, ускладненість адаптації, 

виражені перепади настрою під впливом змін навколишнього середовища. 

Отримані дані вказують на зниження продуктивності інтелектуальної 

діяльності за органічним типом у хворих на цироз печінки. 

Отже, знання психологічних аспектів пацієнтів із цирозом печінки для 

майбутнього лікаря медичного психолога є дуже важливими, оскільки завдя-

ки відповідним психотерапевтичним методикам допомагають зменшити 

психогенний вплив захворювання на особистість хворого, а також на по-

чаткових стадіях хвороби провести психопрофілактику. При наявних пору-

шеннях інтелекту, наприклад, у вигляді конструктивної апраксії, яка буває 

при важких формах енцефалопатії, доречне проведення психореабілітації. 
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ЩОДО ЗАКОНУ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ, ЯК СТРАТЕГІЧНОГО 

НАПРЯМКУ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ІДЕЙ  

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

Л.Д. Кушнір 

Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний вищий навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет». м. Чернівці 

Починаючи з Бергена (травень, 2005), у системі вищої освіти України 

були зроблені дуже важливі кроки з реалізації положень Болонського 

процесу, а також у підготовці плану дій щодо їх впровадження до 2010 року. 

Україна, приєднуючись до Болонського процесу (2005 р.), взяла на себе 

зобов'язання, що визначають напрямок реформи вищої освіти. Українська 

освіта, як і інші національні системи вищої освіти країн-учасниць, 

вбудовується в ЄПВО, зберігаючи при цьому національну ідентичність. 

Трансформація вищої освіти відбувається відповідно до принципів збере-

ження і узгодження різноманітних національних систем освіти і не вимагає 

його уніфікації. Впровадження основних положень Болонського процесу 

передбачає врахування національних підходів до організації навчання, змісту 

освіти, традицій і накопиченого досвіду в підготовці майбутніх фахівців.  

Починаючи з 2006/2007 навчального року, в усіх ВНЗ України III-IV 

рівнів акредитації впроваджена кредитно-трансферна система ECTS. Підго-

товлено відповідний пакет інноваційних нормативних документів ECTS, 

розроблено рекомендації та здійснюються організаційні заходи щодо впро-

вадження додатка до диплома європейського зразка (Diploma Supplement). 

Виконання цього пункту є обов'язковою умовою для всіх країн-учасниць 

Болонського процесу 

У 2010 році розпочато впровадження Європейського простору вищої 

освіти (відповідно до Болонської декларації), що сприяє узгодженню, суміс-

ності, рівності і визнанню різноманітних систем вищої освіти та  забезпечує 

мобільність студентів, дослідників, викладачів як однієї з ключових цілей 

Болонського процесу.  

Безумовно, перехід на європейські освітні стандарти доцільний в 

умовах глобалізації ринку праці і зростання конкуренції при працевлаш-

туванні випускників. Введення системи обліку трудомісткості навчальної 

роботи в Європейській кредитно-трансферній системі є прогресивним і 

сприяє розширенню мобільності студентів. За освітніми стандартами 

український студент легко може обрати інший вуз на території України. 

Однак, вищий навчальний заклад створює найкращі умови навчання, що 

сприятиме кращому засвоєнню, доступності та реалізації своїх знань на 

практиці. 

Реалізація принципів Болонської декларації передбачає взаємне 

визнання дипломів між країнами-учасниками Болонського процесу. У зв'язку 

з цим орієнтація діяльності вищих навчальних закладів спрямована на кінце-
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вий результат - практичне застосування знань, отриманих випускниками у 

всіх країнах, які підписали Болонську декларацію. За допомогою визнання 

болонського процесу, студенти мають можливість відвідати різні лікарні 

країн світу та застосувати свої знання на практиці. Болонський процес дає 

можливість не тільки студентам, але і магістрантам, аспірантам та викла-

дачам вузів вигравати гранти для підвищення своєї кваліфікації та запро-

ваджувати свої методики за кордоном. 

Після закінчення вузу випускник на конкурсній основі працевлашто-

вується. Повне взаємне визнання дипломів дає можливість українському 

студенту реалізувати себе за кордоном. При працевлаштуванні в країнах ЄС 

потрібно проти досить складну процедуру нострифікації та здачі додаткових 

іспитів.  

Проте, оцінюючи рівень знань студентів у різних медичних вузах 

України, судячи з результатів ліцензійних тестів КРОК, потрібно врахову-

вати рівень підготовки. Такий стан речей зумовлює необхідність подальшого 

вдосконалення механізму реалізації галузевого державного стандарту медич-

ної освіти. Формування сприятливого середовища між медичними вузами 

України і викладачами всередині вузу дозволить підвищити якість надання 

освітніх послуг у всіх медичних вузах нашої країни, а тому, студент отримає 

можливість отримання певного освітньо-кваліфікаційного рівня в найкра-

щому, з його точки зору, медичному університеті і у найкращих викладачів. 

Безумовно, що при таких умовах кожен університет буде прагнути до залу-

чення найбільшої кількості студентів, що буде досягатися виключно шляхом 

підвищення якості послуг, що надаються. Як наслідок, зросте зацікавленість 

медичних вузів в комплектації професорсько-викладацького складу виключ-

но висококваліфікованими кадрами, постійна конкуренція між якими буде 

сприяти безперервному підвищенню ділової кваліфікації кожного співро-

бітника.  

Отож, серед першочергових напрямків реформування в системі вищої 

медичної освіти є узгодження відповідно до європейських вимог і стандартів 

освітніх рівнів і кваліфікації при підготовці лікарів; зміна форми організації 

навчального процесу за принципами кредитно-модульної системи; запрова-

дження нового навчального плану та методичного супроводу, що дасть 

можливість перейняти позитивні аспекти європейської системи освіти.  

РОЗВИВАЛЬНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

О.Ю. Кушнір 

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії  

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет»,  м. Чернівці 

У контексті цієї роботи доцільно навести визначення поняття компе-

тентності як спроможності кваліфіковано провадити діяльність, виконувати 
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завдання або роботу. При цьому поняття компетентності містить набір знань, 

навичок і ставлень, що дає змогу особистості ефективно діяти або вико-

нувати певні функції, спрямовані на досягнення стандартів у професійній 

галузі або певній діяльності. Таке визначення досить повно відповідає спе-

цифіці підготовки кадрів в умовах сучасного вищого навчального закладу. 

Задля формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

лабораторної діагностики на базі ВДНЗ України «Буковинського державного 

медичного університету» створені відповідні умови. Зокрема функціонує 

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – 

віртуальне навчальне середовище або система управління навчанням, 

дистрибутив якої розповсюджується безкоштовно за принципами ліцензії 

Open Source. За допомогою цієї системи студент може дистанційно, через 

мережу «Інтернет» ознайомитися з навчальним матеріалом, який подається у 

вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, пре-

зентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити результати 

їх виконання на перевірку викладачу. 

Щоб активізувати навчальну діяльність в ході викладення лекційного 

матеріалу, викладачі практикують моделювання різноманітних виробничих 

ситуацій. Адже основна мета роботи вчителя з активізації пізнавальної 

діяльності учнів полягає в розвитку їх творчих здібностей. 

Основний метод, який використовують викладачі під час викладання 

лекційного матеріалу - це метод бесіди пояснення, тобто відбувається пос-

тійне живе спілкування зі студентами, обмін інформацією та досвідом, а це і 

є не що інше, як тренінг - запланований процес, призначений дати або поно-

вити знання та навички і перевірити ставлення до проблеми.  

Під час здійснення контролю і систематизації знань отриманих сту-

дентами, найкращий ефект дає застосування методу мозкової атаки, серед 

переваг якого є активізація уяви і творчих можливостей студентів та мож-

ливість за короткий час зібрати максимальну кількість думок щодо об'єкту 

вивчення. 

Однією з особливостей підготовки майбутнього лаборанта є виконання 

ним лабораторно-практичних робіт, зокрема на кафедрі біоорганічної і 

біологічної хімії та клінічної біохімії. Для досягнення цієї мети є відповідне 

навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення. Студенти мають 

змогу не тільки обговорити основні теоретичні питання теми, але й 

розглянути матеріал на телеекрані, здійснити лабораторний практикум по 

темі. 

Отже, розвивальний аспект формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців лабораторної діагностики досягається комплексно з 

використанням різноманітних засобів навчально-технічного забезпечення та 

творчого підходу професорсько-викладацького колективу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПАТОМОРФОЛОГІЇ В РАМКАХ 

РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОБУДОВИ НОВОЇ 

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

О.В. Лазарук 

Кафедра патологічної анатомії 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Патоморфологія (ПФ) займає особливе місце в системі підготовки 

лікаря. ПФ виступає як базова медико-біологічна дисципліна, яка включає 

спеціальну патологію людини та вивчає структурні основи хвороби. 

Предметом дослідження ПФ є вивчення морфологічного базису загальної 

патології, хвороб людини, їх етіології, патогенезу, морфогенезу, саногенезу, 

патокінезу, танатогенезу смертельних випадків, участь в прижиттєвій 

діагностиці захворювань завдяки біопсіям, а також розробка вчення про 

діагноз. Це досить широка дисципліна, яка охоплює загальні та спеціальні 

питання патології людини з огляду на профіль факультету (лікувальний, 

стоматологічний та інші). Хочеться підкреслити саме клінічний напрямок 

дисципліни (який не завжди враховується). Тобто крім вивчення загально-

патологічних процесів, нозологічних форм хвороб ця дисципліна вивчає 

принципи побудови діагнозу, природний та індукований патоморфоз хвороб, 

ятрогенії та ін. 

Практика викладання ПФ на кафедрі патологічної анатомії доводить те, 

що на теперішній день недостатньо розвинена інтеграція між дисциплінами, 

через відсутність чітких наскрізних навчальних програм. Викладачу ПФ 

постійно доводиться робити екскурс у гістологію, нормальну анатомію, 

біохімію, фізіологію, тому що без чітко сформованих знань з цих дисциплін 

та їхнього зв'язку із клінікою у студента виникає нерозуміння багатьох 

патологічних процесів. На перших та других курсах студенти вивчають 

анатомію, гістологію, фізіологію, біохімію, біологію та інші базові предмети, 

але вже на третьому курсі забувають основи, які необхідні не тільки для 

розуміння ПФ, а й інших дисциплін, які з‘являються на наступних курсах за 

вертикаллю. Вирішення цієї проблеми могло б значно поліпшити засвоєння 

наступного матеріалу.  

Отже, застосування нових освітніх методик дозволить покращити 

засвоєння знань з патоморфології, що у подальшому сприятиме набуттю 

практичних навичок. 
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РОЛЬ ПРЕДМЕТУ ПАТОМОРФОЛОГІЇ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ 

ОСВІТИ ТА ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК  

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

О.В. Лазарук 

Кафедра патологічної анатомії 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Зміст і організація освітнього процесу, спрямованого на формування 

особистості майбутнього лікаря, його професійної компетенції, є актуаль-

ними завданнями вищої медичної освіти. Особливе місце в отриманні нави-

чок професійної готовності належить фундаментальній науковій медико-

біологічній дисципліні - патологічній анатомії. Будучи однією з найважли-

віших дисциплін в системі медичної освіти, у науковій та практичній діяль-

ності лікаря, вона забезпечує засвоєння теоретичних знань, набуття практич-

них навичок і умінь з морфологічної діагностики патологічних процесів. 

Вивчення структурних основ хвороби проводиться в тісному зв'язку з клініч-

ними її проявами. Клініко-анатомічний напрямок - відмінна риса патоло-

гічної анатомії. Без знання того, які морфологічні зміни в організмі людини 

викликають хворобу, неможливо правильне уявлення про її сутність і меха-

нізм розвитку, про діагностику і лікування. Вирішення цих завдань забезпе-

чується використанням цілісної системи методичного забезпечення навчаль-

ного процесу, що включає лекції, практичні заняття, самостійну роботу 

студентів. 

Практичні заняття є найважливішою складовою викладання патоло-

гічної анатомії в медичному вузі. Основною метою занять з патологічної 

анатомії є формування умінь і навичок морфологічної діагностики пато-

логічних процесів шляхом вивчення морфологічних картин з аналізом 

патогенетичних механізмів і клінічних симптомів захворювань. Це дозволяє 

перетворити вивчення матеріальних основ хвороб у творчий процес надбання 

знань, викликати інтерес студентів до проблем медичної науки і практики. 

Тісна взаємодія кафедри патологічної анатомії з лікувальними уста-

новами дозволяє ліквідувати розрив між теорією і практикою, здійснювати 

підготовку кадрів вищої кваліфікації через первинну спеціалізацію, інтерна-

туру, ординатуру та аспірантуру. Така взаємодія дозволить забезпечити ви-

кладання патологічної анатомії на високому навчально-методичному рівні, 

створити умови для прищеплення студентам практичних навичок. Крім 

цього, одним з основних завдань комплексу є проведення патологоанато-

мічного дослідження в прозектурі, аналіз біопсійного та операційного 

матеріалу.  

В умовах розширення самостійної роботи студента в пізнавальному 

процесі активізувалася студентська наукова робота, яка допомагає виявити 

наукові схильності і потенціал студента, відтак оволодіти навиками прак-

тичного виконання досліджень і наукового аналізу. 
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Важливим є реставрування і доповнення вологими препаратами макро-

музею, експозиція якого стане більш доступна для практичного засвоєння 

студентами макроскопічних проявів різних патологічних процесів та вирі-

шення спеціальних питань морфологічної діагностики. Експонати системати-

зовані за змістовими модулями та нозологіями в патоморфології. 

Учбовий фонд кафедри необхідно доповнювати новими мікропрепа-

ратами, особливо із використанням гістохімічних методів забарвлення тка-

нин. Мікропрепарати можуть використовуватись не тільки студентами на 

практичних заняттях як ілюстративний матеріал, а й молодими асистентами 

та студентами-гуртківцями для вдосконалення навичок патогістологічної 

діагностики. 

Таким чином, поєднання теоретичних знань та практичних навичок є 

важливою умовою для підготовки майбутніх лікарів та покращення рівня їх 

професійної підготовки. 

ВИКОРИСТАНЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

НАВЧАННЯ В РОБОТІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА З 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 

С.А. Левицька 

Кафедра дитячої хірургії та отоларингології 

Вищий державний навчальний заклад України  

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Особливістю вивчення оториноларингології в сучасних умовах є 

необхідність опанування нового предмету за мінімальної кількості ауди-

торних годин, що не може не відобразитися на якості вивчення матеріалу. 

Недостатня кількість практичних занять призводить до того, що викладачу 

вистачає часу тільки для формування у студентів основних практичних 

навичок і вирішення типових клінічних ситуацій. 

Допоміжним у процесі засвоєння матеріалу, розвитку творчих 

здібностей студентів є студентський науковий гурток.  

Для мотивування цікавості студентів щодо вивчення оториноларинго-

логії в роботу гуртка введені елементи проблемно-орієнтованого навчання 

(PBL – problem-based learning).  

Основна відмінність PBL від академічної системи навчання полягає в 

тому, що студенти не володіють у повній мірі теоретичними і практичними 

знаннями, необхідними для вирішення завдання, а накопичують їх у процесі 

пошуку інформації. При цьому під час пошуку відповідей на запитання 

учасники навчального процесу вимушені не тільки засвоїти теоретичний 

матеріал з теми завдання, але й опанувати значно більший об‘єм інформації 

як з оториноларингології, так і з суміжних дисциплін. Такий мультидисцип-

лінарний підхід розширює світогляд студентів, розвиває в них клінічне мис-

лення, мотивує до ґрунтовного вивчення всіх предметів. 

Відсутність готового очевидного розв‘язку завдання перетворює опану-

вання матеріалу у захопливу гру, при цьому викладач виступає не суворим 
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критиком, який карає поганими оцінками за невивчену тему, а тьютором, 

котрий лише скеровує процес пізнання. 

Виконання завдання займає декілька засідань гуртка і поділяється на 7 

етапів. В результатів наукових дискусій, «мозкового штурму», використання 

додаткової інформації з «кейсів» студенти складають список можливих 

діагнозів від найбільш ймовірного до найменш.  

Проведення засідань студентського наукового гуртка з оториноларин-

гології з елементами PBL дозволило виокремити переваги такого методу: 

опанування студентами навичок ведення наукових дискусій, роботи в ко-

манді, збору, аналізу і синтезу інформації, швидкого засвоєння великої кіль-

кості незнайомого матеріалу, формування клінічного мислення. Надзвичайно 

позитивним моментом є мотивація гуртківців щодо вивчення клінічної ото-

риноларингології і повторення матеріалу з базових теоретичних дисциплін. 

Проте, PBL-метод потребує значно більше аудиторних годин, що 

робить його використання малоймовірним при тій кількості практичних 

занять, що виділяються на вивчення оториноларингології. Іншим недоліком 

системи PBL є той факт, що такий метод навчання підходить тільки добре 

організованим студентам із достатньо високим рівнем знань теоретичних 

базових дисциплін і високою мотивацією щодо вивчення клінічної медицини. 

Саме така студентська аудиторія присутня на засіданнях студентського 

наукового гуртка, що і дало можливість застосувати елементи PBL при такій 

формі роботи із студентами і рекомендувати його до впровадження.  

СУЧАСНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ У МЕДИЧНОМУ ВУЗІ  

І.В. Лукашевич, В.П. Присяжнюк 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Інтеграція України в Європейський Союз неможлива без реформування 

та адаптації до світових стандартів вищої медичної освіти. Реформи охорони 

здоров‘я й медичної освіти активно реалізуються в усіх напрямках і 

орієнтовані на безперервність і послідовність навчання, засновані на істо-

ричному досвіді й гуманістичних цінностях, розвитку нових педагогічних 

технологій. 

Основа навчання у вищому медичному навчальному закладі базується 

на використанні трьох ключових елементів – лекції, практичного заняття та 

самостійної роботи студентів.  

Практичні заняття у навчальному процесі вищого медичного навчаль-

ного закладу є основною частиною навчального плану й академічного 

навантаження викладача. Лекція закладає основи наукових знань у студентів 

в узагальненій формі, самостійна робота розширює ці знання та створює 

теоретичну базу, а от практичне заняття покликане поглибити, розширити й 

закріпити знання, сформувати вміння та навички. Практичні заняття розбудо-
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вують клінічне та наукове мислення, мову студента, дозволяють перевірити 

та оцінити його теоретичні знання, оцінити вміння та навички. 

Структура сучасного практичного заняття складається з 4 класичних 

етапів: вступного етапу, контролю вихідного рівня підготовки студентів, 

основного етапу та етапу перевірки якості засвоювання матеріалу. На основ-

ному етапі викладач повинен домогтися досягнення мети і завдань прак-

тичного заняття. Відпрацьовується та закріплюється зміст матеріалу. Вибір 

методу навчання – це прерогатива кафедри та викладача, заснована на 

наступних вимогах: погодженість теорії з фактами, точність і визначеність 

понять, стандартизований підхід і системність досліджуваного матеріалу. У 

першу чергу потрібна підготовленість викладача. Якщо ці методи вико-

ристовувати хаотично і без підготовки вони приречені на провал і можуть 

негативно вплинути на рівень засвоєння. Виділяють такі рівні засвоєння: 

- репродуктивна діяльність (повторення раніше засвоєного): а) 

засвоєння матеріалу з підказкою ззовні; б) самостійне відтворення вивченої 

інформації; 

- продуктивна діяльність – виконання практичної роботи, відпра-

цювання навичок тощо; 

- уміння вирішувати завдання в нетипових ситуаціях на основі раніше 

отриманих знань, одержання суб‘єктивно нової інформації, раніше засвоєної 

старим способом; 

- творчість студента, науково-дослідницькі роботи студентів (НДРС) – 

сприяє одержанню об‘єктивно нової інформації новими методами. 

Працюючи зі студентами, важливо встановити з ними зворотний 

зв’язок у відношенні їх участі в навчальному процесі і якості виконуваних 

ними завдань. Жодне питання або помилка студента не повинні залишитися 

без обґрунтованої відповіді з боку викладача. На всіх етапах практичного 

заняття ті, кого навчають, як правило, усвідомлюють свої досягнення, й  те, 

на що необхідно затратити додаткові зусилля. Вони мають повне право на 

зворотний зв‘язок для підтвердження своєї самооцінки, корекції, якщо це 

необхідно, і подальшого росту. Важливим моментом є заохочення активних 

студентів, «винагорода» за цікаву інформацію, творчу діяльність студентів. 

Однією із перспектив удосконалення навчального процесу за кредитно-

модульною системою має стати налагодження тісної співпраці між вищими 

навчальними закладами, учасниками цього процесу, та розробка 

рекомендацій з підвищення якості навчання з впровадженням в систему 

медичної освіти інноваційних навчально-методичних програм.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ НА ЕТАПІ 

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВМНЗ 

Л.А. Любіна 

Кафедра психології та соціології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Активний розвиток та становлення особистості спеціаліста відбу-

вається на етапі його професійного навчання, ефективність якого визначає 

рівень розвитку професійної компетентності майбутнього фахівця, а, отже, 

продуктивність його професійної діяльності в майбутньому.  

Одним із важливих чинників розвитку професійної компетентності 

майбутніх лікарів є зміст і характер організації педагогічного процесу у 

вищому навчальному закладі. Останній має бути спрямований на розвиток їх 

потреби до постійного самостійного навчання впродовж трудового життя, 

прагнення до творчого виявлення та професійного зростання. 

У процесі професійної підготовки студентів, зауважують науковці 

(А. Алексюк, Г.  Балл,  В. Бодров, О. Бондаревська, А. Вербицький, А. 

Деркач, Е. Еріксон, Є Клімов, Г. Костюк, Г. Крайг, С. Максименко, С. 

Рубінштейн, Н. Чепелєва та ін.), реалізуються наступні цілі: засвоюються 

наукові знання у формі теоретичних понять і вмінь застосувати їх при 

розв‘язанні професійних завдань, розвиваються такі новоутворення 

студентського віку, як професійна ідентичність, професійна рефлексія, 

професійна спрямованість, психологічна готовність до професійної 

діяльності, показником якої є формування професійної компетентності. 

Період професійного навчання характеризується повним розвитком та 

інтеграцією всіх компонентів професійного становлення особистості, в цей 

період відбувається перехід до цілісної особистісної структури.  

Процес формування та розвитку особистості студентів медичних ВНЗ 

безпосередньо пов'язаний з навчанням і вихованням і має свої особливості. 

Насамперед, професійна підготовка студентів, їх виховання передбачають 

формування висококультурної особистості лікаря з науковим світоглядом, 

громадянською позицією, з високими моральними якостями й професійною 

майстерністю. У процесі навчально-пізнавальної діяльності студентів посту-

пово формується професійна ідентичність майбутнього лікаря та його готов-

ність до майбутньої практичної діяльності, що якісно визначає рівень 

розвитку його професійної компетентності. Тому дуже важливо, щоб орга-

нізація навчального процесу узгоджувалась з динамікою розвитку профе-

сійної ідентичності і поступово за змістом та методами набувала все більшої 

виразної професійної спрямованості.  

Рівень розвитку професійних якостей медичного працівника складає 

основу його психологічної готовності до майбутньої практичної діяльності та 

визначає особливості процесу становлення його професіоналізму. До симпто-
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мокомплексу професійно важливих якостей, як свідчать результати більшості 

наукових досліджень в психології, належать: особистісні (легкість у спілку-

ванні, терпимість, доброзичливість, відвертість, відповідальність, самостій-

ність, активність тощо), суб‘єктні (здатність до співчуття, прояву підтримки, 

самоконтролю поведінки тощо), індивідні (емоційна стійкість, стабільність, 

урівноваженість нервово-психічних процесів, контроль емоцій тощо). 

Відповідно особливості розвитку необхідних професійно важливих 

особистісних якостей майбутнього лікаря, в свою чергу, визначають характер 

його взаємостосунків з іншими людьми (колегами, пацієнтами та їх родича-

ми), ставлення до себе, свого власного образу «Я», стресостійкість його осо-

бистості до можливих труднощів у професійній діяльності, а також характе-

ризує його комунікативну компетентність. Сукупність цих чинників визна-

чають ефективність лікувального процесу в цілому. Відповідно, комунікатив-

на компетентність є елементом професійної компетентності майбутнього лі-

каря, оскільки вона є одночасно і умовою, і засобом реалізації професійних 

завдань. 

Важливим, з огляду на питання професійної успішності майбутніх 

лікарів є розвиток їх професійної мотивації, зокрема, з огляду на особливості 

побудови мотиваційної сфери особистості (характер мотивів, спрямованість, 

інтенсивність, широта, дієвість та ін.). У сфері професійної мотивації важли-

ву роль відіграє позитивне ставлення студентів до майбутньої професії, 

оскільки цей мотив пов'язаний із кінцевими цілями навчання. Показником 

особистісного ставлення студента до навчання та майбутньої професійної 

діяльності є розвиток його професійної спрямованості, яка є тим фактором, 

що впливає на наполегливість і успішність оволодіння професією, на 

пізнавальну активність студентів під час навчання, на активність після 

навчання і влаштування на роботу. Професійна спрямованість є тією 

невід‘ємною складовою професійної готовності фахівця, яка визначає моти-

вацію оволодіння професійною діяльністю, індивідуальний стиль та ефектив-

ність її виконання. Вона виступає важливим мотиваційним чинником, що 

спонукає особистість до систематичного аналізу процесу та результатів 

власної діяльності, самооцінки професійно важливих якостей і постійного 

професійного самовдосконалення, підвищення рівня фахової майстерності. 

Якщо професійна спрямованість стає властивістю особистості, вона впливає 

на рівень мотивації, підвищує ефективність її діяльності.  

Здійснений огляд теоретичних джерел дозволяє стверджувати, що в 

процесі професійного навчання у вищому навчальному закладі закладаються 

основи (передумови) формування професійної компетентності майбутніх 

лікарів. Ефективність її розвитку залежить від особливостей організації 

навчально-виховної діяльності у ВМНЗ, рівня засвоєння предметних знань, 

розвитку професійних вмінь, навичок та досвіду студентів, професійно 

значущих особистісних якостей, сформованості їх мотиваційної сфери та 

рівня розвитку професійної спрямованості.  
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В якості основних шляхів удосконалення професійної підготовки 

майбутніх фахівців з метою створення сприятливих умов для становлення їх 

професійної компетентності є гуманізація освіти та використання осо-

бистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі ВМНЗ. Врахування 

особистісного потенціалу студентів відповідно до вимог професії, розвиток 

професійно важливих якостей, формування професійної ідентичності, 

саморефлексії у процесі професійного навчання сприятимуть підвищенню 

ефективності підготовки майбутнього фахівця з медицини, а, отже, його 

професійної компетентності. 

ПРО ПІДГОТОВКУ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ-БАКАЛАВРА З 

«КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА В ПЕДІАТРІЇ» 

О.В. Макарова, О.І. Юрків 

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформування вищої медичної школи в нашій країні та сучасні вимоги 

до підготовки майбутніх спеціалістів зумовили низку змін у викладанні 

дисципліни «Клінічне медсестринство в педіатрії». Загалом, впродовж 

останніх років стан медсестринської освіти в Україні поступово поліпшу-

ється та наближається до рівня європейських стандартів. Значною мірою це 

зумовлено тим, що організація навчального процесу з дисципліни «Клінічне 

медсестринство в педіатрії» відбувається за Європейською кредитно-транс-

ферною системою.  

Дана дисципліна складається з трьох змістових модулів: перший 

присвячений хворобам періоду новонародженості та дітей раннього віку, 

другий – соматичним захворюванням, а третій - інфекційним захворюванням 

та невідкладним станам у педіатрії. 

Програма підготовки з «Клінічного медсестринства в педіатрії» 

передбачає поглиблення та систематизацію знань і умінь медичних сестер-

бакалаврів, зокрема визначення етіології, класифікації, патогенезу, клінічних 

ознак, діагностики, лікування та профілактики захворювань, вивчення різних 

методик обстеження органів і систем, схем лікування відповідно до 

протоколів, проведення диференціальної діагностики.  

З огляду на те, що даний курс є фактично завершальним етапом 

підготовки з циклу педіатричних дисциплін, особлива увага приділяється 

практичним аспектам організації роботи медичної сестри, як «помічника 

лікаря».  

Під час проведення занять на клінічних базах в лікувально-про-

філактичних закладах студенти беруть активну участь у діагностичних та 

лікувальних маніпуляціях, в їх присутності проводиться розгляд історій 

хвороб пацієнтів та інтерпретація результатів лабораторних обстежень тощо.  

Під час навчального процесу, з метою об‘єктивізації контролю знань, 

проводиться комп‘ютерне тестування студентів відповідно до ліцензійного 
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іспиту «Крок Б. Сестринська справа». Взагалі використання сучасних 

інформаційних технологій набуває все більшого поширення в практичній 

підготовці медичних сестер-бакалаврів.  

Слід зазначити, що запровадження кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу з дисципліни «Клінічне медсестринство в 

педіатрії» та багатобальної рейтингової шкали оцінок помітно посилило 

мотивацію студентів до навчання, що є кроком до формування 

висококваліфікованого медичного персоналу.  

ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Ю.Г. Масікевич, І.Д. Візнюк 

Кафедра гігієни та екології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Процеси модернізації вищої освіти, що відбуваються в сучасному 

освітянському, просторі передбачають забезпечення студентів сучасною 

навчально-методичною літературою. 

Поряд з традиційними друкованими виданнями в процесі навчання 

широко застосовуються електронні навчальні посібники, які використо-

вуються як для дистанційної освіти, так і для самостійної роботи. 

Електронний посібник – це сучасний засіб навчання у вигляді елек-

тронної книги, що значною мірою підвищує якість навчання, розвиває творчі 

здібності, інтуїтивне, образне мислення, сприяє вдосконаленню самостійних 

умінь і навичок, задовольняє вимогу раціонального використання часу. 

З метою поглибленого вивчення навчальної дисципліни «Охорона 

праці в галузі», а також залучення студентів до самостійної пізнавально-

практичної діяльності викладачами кафедри гігієни та екології створений 

електронний посібник для студентів 6 курсу медичних факультетів №1, 2, 4 

(спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медична психологія»). 

Електронний посібник «Охорона праці в галузі» складається з:  

- вступної частини (структура навчальної дисципліни, методи та форми 

проведення контролю); 

- основної (інформаційної) частини;  

- практичних завдань; 

- питання для самоконтролю; 

- тем індивідуальної роботи; 

- списку літератури (із зазначенням паперових джерел, інтернет-

ресурсів). 

Електронний посібник, як показує досвід його застосування, полегшує 

процес опрацювання теоретичного матеріалу і виконання практичних 

завдань: за допомогою акцентів на ключових поняттях, опорних схем, що 

можуть використовуватися для самостійної роботи з навчальним матеріалом, 
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узагальнення, повторення тощо; а також додаткових матеріалів, таблиць, 

шаблонів для виконання практичних завдань. 

Запровадження електронного посібника в навчальний процес дозволив 

визначити низку принципових переваг над посібником, виготовленим 

друкарським способом:  

1) збереження великого обсягу інформації, що дає можливість, не 

відволікаючись на пошук інших джерел, працювати з електронною 

книгою;  

2) можливість здійснювати самоконтроль, оскільки електронний 

посібник дозволяє перевірити рівень знань, сформованих умінь і навичок 

після опрацювання теми, сприяє об‘єктивності й мінімізації суб‘єктивних 

підходів в оцінюванні;  

3) мобільність, що допоможе студентові раціонально використо-

вувати свій час; 

4) варіант розміщення матеріалу в електронному посібнику може 

бути змінений і доповнений. 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ – ШЛЯХ ДО 

ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР 

Ю.Г. Масікевич
1
, В.Ф. Мислицький

2
, С.С. Ткачук

3
,  

О.М. Жуковський
1
 

1
Кафедра гігієни та екології, 

2
кафедра патологічної фізіології,  

3
кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Раціональне використання робочого часу науково-педагогічними 

працівниками є важливим кроком, першочергово направленим на підви-

щення якості надання освітніх послуг у вищих навчальних закладах (ВНЗ) 

України. 

В Україні норми часу для планування і обліку навчальної роботи та 

переліків основних видів методичної, наукової та організаційної роботи 

відображені в чинному Наказі Міністерства освіти і науки України від 7 

серпня 2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку 

навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 

організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів» (zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02). На вико-

нання Закону України «Про вищу освіту» та низки підзаконних документів 

ряд ВНЗ України розробили та впровадили власні «Положення про 

планування та облік роботи науково-педагогічних працівників». Даний підхід 

направлений на вдосконалення змісту та технологій навчання, інтеграцію 
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навчальної та наукової роботи, розвиток наукових шкіл, досягнення якісно 

нового рівня навчально-виховної та наукової роботи. 

Відповідно до статей 50, 53 Закону України «Про вищу освіту» 

навчальне навантаження це - обсяг роботи в годинах за видами навчальних 

занять: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, 

консультація. Залишок від загального обсягу робочого часу розподіляється 

між іншими видами діяльності. 

З втратою чинності «Положення про організацію навчального процесу 

у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МОН України № 161 

від 02.06.1993 р., загальна тривалість робочого часу викладача за повним 

обсягом обов'язків (не більше 1548 годин на рік) не встановлена. При плану-

ванні навантаження кафедри мають виходити з того, що обсяг годин за 

іншими видами робіт є різницею між загальною тривалістю робочого часу на 

рік, обчисленою, виходячи з норми 36 годин на тиждень і кількості робочих 

тижнів, та кількістю годин річного навчального навантаження, розподілених 

кафедрою на викладача. Усі види робіт, які має виконати в навчальному році 

науково-педагогічний працівник із зазначенням їх «ваги» в облікових 

годинах, обов‘язково повинні фіксуватися в індивідуальному плані викла-

дача.  

Частка робочого дня, що використовується на проведення аудиторних 

занять, чітко фіксується відповідно до встановлених нормами часу в інди-

відуальному плані викладача, журналах обліку роботи академгруп, визна-

чається розкладом занять. Решта робочого дня, що використовується на інші 

види робіт, так само відображається в індивідуальному плані викладача. Та-

ким чином, раціональне і ефективне використання робочого часу науково-

педагогічних працівників вимагає обов‘язкового нормування та обліку не 

тільки навчальної, а й інших видів наукової, методичної, організаційної 

роботи. 

Вагомим фактором покращення якості освітянських послуг у ВНЗ 

України має послужити мотивація діяльності викладача та ефективне 

використання потенціалу різних категорій професорсько-викладацького 

складу (ПВС). Такі спроби мають місце в ряді ВНЗ, зокрема в Дніпро-

петровській медичній академії має місце диференційний розподіл 

навчального навантаження на навчальний рік із врахуванням категорії ПВС 

(ftp.dsma. dp.ua/ nv/ robota % 20 kafedr.doc), НТУ «ХПІ» та ін. Зрозуміло, що 

формування наукових шкіл, підготовка фундаментальних теоретичних 

розробок, написання монографій та навчальних посібників вимагає чимало 

зусиль і часу, а тому даний вид роботи необхідно компенсувати зменшенням 

навчального навантаження. На часі є встановлення співвідношення між 

навчальною, науковою, методичною, організаційною та виховною роботою, 

відповідно до посади науково-педагогічного працівника. 

Свого часу такий підхід був на рівні вимог Закону «Про вищу освіту», 

Наказів Мінвузу України, в яких регламентувалися коефіцієнти в розподілі 

навчального навантаження між різними категоріями ПВС та видами кафедр. 

ftp://ftp.dsma/
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Скажімо, навчальне навантаження доцента, що складало 720 год. і 

приймалося за коефіцієнт -1,0; професора – 0,75; старшого викладача – 1,15; 

асистента – 1,25. Існував коефіцієнт і між кафедрами: базові, фундаментальні 

кафедри мали коефіцієнт - 1,0; суспільно-гуманітарні та економічні – 1,25; 

фізичного виховання – 1,35, тоді як для випускаючих кафедр даний 

коефіцієнт складав - 0, 75.  

Таким чином, саме диференційний підхід у плануванні та нормуванні 

основних видів роботи різних категорій ПВС, поряд із фінансовим стимулом, 

сприятимуть інтегруванню вищої освіти в європейський простір та реалізації 

потенціалу викладацького інноваційного розвитку і підготовки компетентних 

фахівців у своїй галузі. 

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ТА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА В 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

В.А. Маслянко 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України  

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Для сучасного стану розвитку національної вищої освіти характерні 

модернізація і реформування, спрямовані на приєднання до Болонського 

процесу з метою входження в європейський освітній і науковий простір. 

Болонський процес - це здійснення структурного реформування вищої 

освіти, зміна освітніх програм, форм і методів навчання, контролю й 

оцінювання навчальних досягнень студента для підвищення якості освіти, 

спроможності випускників вищих навчальних закладів працевлаштуватися на 

європейському ринку праці. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу є осно-

вою Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS). 

Впровадження системи ECTS – один з ключових напрямків інтеграції вищої 

освіти України до загальноєвропейського освітнього простору. Метою ECTS 

є підвищення можливостей студентської мобільності, досягнення сумісності 

програм підготовки та кваліфікацій, забезпечення навчання студентів за 

індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійних програм, підви-

щення якості підготовки фахівців та їх конкурентоспроможності, забезпе-

чення доступу до ринків праці, посилення престижу вищої освіти України.  

Досвід викладання нервових хвороб за Болонською системою свідчить 

про більшу мотивацію студентів до вивчення навчального матеріалу у 

порівнянні зі студентами минулих років. На кожному занятті проводиться 

тестовий комп‘ютерний контроль. Важливим залишається й усне опитування 

студентів та опрацювання практичних навичок біля ліжка хворого. На 

лекціях з нервових хвороб використовуються мультимедійні презентації. 

Деякі студенти відвідують науковий гурток, де проводиться клінічний 

розгляд хворих, обговорюються наукові доповіді. Навчання за Болонською 

системою зі значними затратами часу на самостійне опрацювання матеріалу 
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дещо подібне до дистанційного навчання. З цією метою на кафедрі працює 

електронний навчальний курс на сервері дистанційного навчання Буковин-

ського державного медичного університету. Підсумковий контроль засвоєння 

модулів здійснюється після їх завершення на відповідних підсумкових 

заняттях. Форма проведення підсумкового модульного контролю включає в 

себе контроль як теоретичної, так і практичної підготовки. Оцінка успішності 

студента є рейтинговою та виставляється за бальною шкалою з врахуванням 

усіх оцінок за окремі модулі.  

Таким чином, модульна система дає змогу об‘єктивно оцінити знання 

майбутнього лікаря та підвищити якість вищої освіти, конкурентоспро-

можність випускників. 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Л.В. Микалюк, М.І. Грицюк 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» 

Бурхливий розвиток різних форм навчання, зміни соціокультурного 

контексту громадського життя веде за собою зміну вимог, що пред‘явля-

ються сучасним суспільством до вищої освіти в цілому та медичній освіті 

зокрема. Ефективне оволодіння студентом кожної дисципліни, яка викла-

дається у медичному вищому навчальному закладі передбачає, передусім, 

уміння самостійно здобувати знання, підтримувати і поповнювати свої 

уміння, розвивати власну комунікативну та інформаційну культуру. 

Згідно з Положенням «Про організацію освітнього процесу» у ВДНЗ 

«БДМУ» самостійна робота студентів (СРС) – це планова робота, яку вони 

виконують за завданням і під методичним керівництвом викладача, але без 

його особистої участі, це основний засіб оволодіння студентом навчального 

матеріалу у час, вільний від обов‘язкових навчальних завдань. Метою 

самостійної роботи студентів є вдосконалення основних умінь та навичок, 

сформованих на аудиторному занятті, які сприяють досягненню загально-

освітніх та виховних цілей: розширення кругозору, підвищення рівня 

загальної культури, освоєння сучасних інформаційних технологій, розвиток 

творчого потенціалу і оволодіння методами наукового пошуку. 

У системі вищої освіти зростає роль і значення самостійної роботи. 

Проблема організації СРС існувала завжди і давно хвилює викладачів вищої 

школи. Вона має бути направлена на поглиблення, розширення, систе-

матизацію знань, формування інтересу до пізнавальної діяльності, розвиток 

пізнавальної здібності, виховання відповідальності. Тобто глибокі міцні 

знання і стійкі уміння можуть бути надбані студентами тільки в результаті 

самостійної роботи. 

Самостійна робота є важливою складовою частиною навчального часу 

студентів, який за нормативними документами визначено як навчальний день 
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тривалістю 9 академічних годин, та навчальний тиждень – 54 академічні 

години. Безпосередньо навчальний же час, відведений для самостійної 

роботи студента, регламентується навчальним планом і становить не менше 

1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для 

конкретної дисципліни. Тому, чим менше часу відведено на навчальні 

заняття, контрольні заходи, тим більше його залишається на самостійну 

навчальну роботу. 

СРС, незалежно від її видів (підготовка до практичного заняття, заліку, 

написання реферату, курсової, дипломної робіт і т. ін.), передбачає вико-

ристання ресурсів бібліотек для отримання додаткових відомостей з 

дисциплін, які викладаються. Від уміння орієнтуватися в інформаційному 

просторі та користуватися електронними ресурсами сучасної бібліотеки 

залежить ефективність самостійної роботи й та кількість часу, що витра-

чається на пошук необхідних відомостей. Оволодіння й вдосконалення 

прийомів роботи з сучасними комп‘ютерними технологіями для творчої 

роботи припускає самостійну роботу в комп‘ютерному класі з мультиме-

дійними інтерактивними засобами навчання. 

Самостійна робота має бути орієнтована на того, хто навчається, на 

розвиток його творчого потенціалу і на продуктивну учбову діяльність. 

Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, 

завдяки власному досвіду, думці та дії, будуть по-справжньому міцні. 

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ І 

БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«СТОМАТОЛОГІЯ» 

О.Ю. Микитюк  

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформа вищої освіти, до реалізації якої приступили вищі медичні 

навчальні заклади України, ідею міжпредметного інтегрування, комплекс-

ного міждисциплінарного підходу вважає однією з найбільш перспективних 

та необхідних. Змістовна інтеграція навчального процесу ґрунтується на 

цілісному розумінні людини, її життєдіяльності, здоров‘я і захворювань з 

врахуванням наслідків еволюції і сучасного розвитку під впливом фізико-

хімічних, екологічних факторів. 

Системний міждисциплінарний метод навчання дозволяє підготувати 

спеціаліста з якісно новим рівнем мислення, здатного адекватно оцінити стан 

пацієнта, інтегруючи результати анатомічних, фізіологічних, біохімічних та 

клінічних даних. 

Робоча навчальна програма з медичної і біологічної фізики не тільки 

визначає основну мету викладання дисципліни, а саме: оволодіти фізичними 

і біофізичними, фізико-технічними і математичними знаннями та вміннями, 

які необхідні для безпосереднього формування освіти лікаря – стоматолога, 
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професіонала своєї справи в сукупності вимог до неї, але і у комплексі з 

іншими навчальними теоретичними і клінічними дисциплінами, що вивча-

ються у медичному університеті.  

Медична і біологічна фізика, як навчальна дисципліна інтегрується з 

такими дисциплінами як медична хімія, медична біологія, закладає основи 

вивчення студентами не тільки фізіології, біологічної та біоорганічної хімії, 

біостатистики, гістології, а і стоматологічного матеріалознавства, патофізіо-

логії, радіаційної медицини, гігієни та екології, офтальмології, оторинола-

рингології та інших дисциплін. 

У результаті вивчення медичної і біологічної фізики студент повинен 

знати:  

- фізичні основи стоматологічного матеріалознавства; 

- фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів (полів) 

на системи організму людини; 

- фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) 

методів, що застосовуються у медичній апаратурі; 

Міжпредметна інтеграція – дуже важливий аспект викладання медич-

ної і біологічної фізики, що вирішує задачу органічного поєднання нової 

теми з попередніми і наступними знаннями, визначення логічних зв‘язків між 

різними дисциплінами, розділами, темами, визначення місця та призначення 

різних дисциплін в майбутній професійній діяльності і об‘єднання їх в одну 

систему.  

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ ЗА 

ВИБОРОМ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇЇ» 

СТУДЕНТАМ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА КАФЕДРІ 

ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ 

О.В. Мироник, О.М. Давиденко  

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології 

Вищого державного навчального закладу України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У системі вищої освіти України, завдяки інформаційно-технологічному 

процесу, відбувається надзвичайно швидке оновлення змісту та завдань 

вищої школи. На перший план постають питання оволодіння майбутнім 

фахівцем ефективними і раціональними методами самостійної навчальної 

роботи відповідно до особливостей конкретного фаху. 

У сучасних умовах співвідношення обсягів аудиторних занять і 

самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та 

змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення в реалізації 

освітньо-професійної програми, а також питомої ваги у навчальному процесі 

практичних, семінарських і лабораторних занять.  

На кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології вивчення предмету 

«Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції» студентами стоматологічного 

факультету відбувається на 4 курсі і передбачає організацію освіти на основі 
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навчальних планів та робочих навчальних програм 2012 та 2016 років. 

Відмінною рисою цих навчальних програм є значне збільшення годин на 

самостійну роботу студентів і відповідне зменшення аудиторних навчальних 

годин та введення лекційного курсу. Окрім цього, додатково організуються 

консультативні заняття та виділяються години для відпрацювання пропусків 

занять і перескладання незадовільних поточних оцінок. Така система 

створює умови для індивідуалізації навчання студентів: студенти з 

позитивними оцінками можуть підвищити рівень своїх знань за рахунок 

позаурочних консультацій, а студентам з поточними незадовільними 

оцінками надає можливість опанувати незасвоєну тему додатково. 

При викладанні курсу «Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції» на кафедрі 

інфекційних хвороб та епідеміології викладачі переорієнтовують свою 

роботу з оцінювання рівня знань студента на надання йому максимальної 

відкритої і доступної інформації з предмету. В цій системі викладач і студент 

стають партнерами: задача першого з них створити умови для набуття 

професійних знань і вмінь, а другого – опанувати їх для подальшого 

прикладного застосування в професійній діяльності. Суттєвою допомогою у 

даному випадку є наявність системи дистанційного навчання MOODLЕ. 

Ефективність впровадження кредитно-модульної системи навчання, 

порівняно із традиційною освітньою системою, підтверджується резуль-

татами аналізу відвідування і успішності студентів. Дана система навчання 

стимулює студента до постійного відвідування занять для формування 

рейтингової оцінки. 

Безумовно, виникає і ряд проблем, більшою мірою пов‘язаних із 

технічним забезпеченням навчального процесу, які можуть вирішитись за 

рахунок покращення матеріально-технічної бази кафедри. 

Подальші перспективи такого напрямку роботи полягають у зміні пси-

холого-педагогічних відносин в системі «викладач-студент», розвитку мате-

ріально-технічної бази та удосконаленні умов організації навчального 

процесу. 

ПОКАЗНИКИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 3-ГО КУРСУ ДО НАВЧАННЯ 

А.О. Міхєєв  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У процесі еволюції усі живі істоти здатні змінювати свої фізіологічні 

функції та характеристики за впливу факторів навколишнього середовища, 

тобто пристосовуватися або адаптуватися. Часто невідповідність між збіль-

шенням навантаження та генетично зумовленими можливостями людського 

організму спричиняє певні патологічні стани - дезадаптози. 

Одним із важливих чинників впливу зовнішнього середовища на 

організм людини є процес навчання, який може займати значну частину 

життя. Зокрема, процес навчання у середній школі складає 11 років, у вищих 
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навчальних закладах - 4-6 років. І це тільки основна частина - без 

специфікації, спеціалізації тощо. Упродовж навчання у вищому навчальному 

закладі за впливу вивчення гуманітарних, суспільних, спеціальних та інших 

навчальних дисциплін, участі в громадському житті у студентів розвивається 

і формується професійне спрямування, прагнення використовувати отримані 

знання і досвід в світлі обраної професії. Адаптацію студентів до навчання у 

вищому навчальному закладі слід розглядати як динамічний, багатосторонній 

і комплексний процес формування умінь та навичок відповідно до вимог 

обраної спеціальності. Особливо це стосується студентів вищих медичних 

навчальних закладів.  

Процес адаптації студентів є складним, довготривалим процесом і 

висуває високі вимоги до пластичності психіки та фізіологічних функцій 

організму молодих людей. Найбільш активні процеси адаптації до нових 

умов середовища та студентського життя відбуваються на перших курсах 

навчання, завдяки дії стресової ситуації на організм. З кожним роком 

навчання студенти все більше адаптуються до умов навчання, стають більш 

«пластичними», вчаться пристосовуватися та адаптуватися. Все це знаходить 

своє відображення на фізичному та психічному здоров‘ї майбутніх 

спеціалістів. Для оцінки стану основних показників фізичного і, особливо, 

психічного здоров‘я студентів використовуються різноманітні підходи, 

методики, тести тощо. Одним із адекватних та зручних методів оцінки 

адаптаційних можливостей як в учнів, так і студентів, є тестування, яке 

передбачає відповіді на низку питань. Останні стосуються різноманітних 

особливостей життя опитуваних та можуть показати рівень пристосування.  

Для оцінки адаптаційних можливостей особистості студентів 3-го 

курсу медичних факультетів було використано багаторівневий особистісний 

опитувальник «Адаптивність» (БОО-АМ), який призначений для оцінки 

адаптаційних можливостей особистості з урахуванням соціально-психо-

логічних та деяких психофізіологічних характеристик, що відображають 

узагальнені особливості нервово-психічного і соціального розвитку. 

Всі опитані студенти 3-го курсу показали достатній для оцінювання та 

інтерпретації рівень вірогідності відповідей, що дозволило адекватно оціню-

вати отримані результати. Так, показник нервово-психічної стійкості у 

більше ніж половини студентів (52,18%) виявився недостатнім – має місце 

низька толерантність до психічних і фізичних навантажень, адаптація до  

нових умов життєдіяльності та навчання може перебігати досить хворобливо 

з низьким рівнем працездатності. Водночас, цей показник у 41,3% був на 

середньому рівні, і тільки у 6,52% студентів - на достатньому рівні. Це 

свідчить про можливий зрив професійної діяльності за посилення психічних 

навантажень у більшості третьокурсників. 

Інший показник – комунікативні здібності, виявив середній рівень у 

більшості студентів (60,87%), у 32,61% він був нижчим за норму, і лише у 

6,52% студентів рівень комунікативних здібностей був на достатньому рівні. 

Це може знаходити своє відображення при адаптації до нового колективу, 
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можливі труднощі при формуванні міжперсональних стосунків, як з 

колегами по групі, так і з викладачами. 

Оцінювання рівня соціалізації у студентів 3-го курсу показало також 

середній рівень для більшості респондентів (63,04%). Проте кожен третій 

студент (30,43% опитаних) має недостатній рівень соціалізації. Низький 

рівень соціалізації окремих третьокурсників може призводити до недотри-

мання певних загальноприйнятих норм, відсутності орієнтації на думку 

оточуючих, переважання власної думки над колективними інтересами. Часто 

такий зсув рівня соціалізації лише на власне «я» призводить до конфліктних 

ситуацій у групі. 

Оцінювалася схильність студентів 3-го курсу до девіантної (відхильної) 

поведінки, що може мати місце поруч із низькою соціалізацією. У 67,39% 

опитаних такі ознаки були відсутні, 23,91% мали виражені ознаки, а у 8,69% 

студентів виявлялися окремі ознаки девіантної поведінки, що може 

супроводжуватися агресивною реакцією відносно оточуючих, схильністю до 

певних правопорушень. Проте, для більшості студентів не притаманна така 

схильність. 

Останній, інтегральний показник – особистісний потенціал соціально-

психологічної адаптації показав, що більшості студентів 3-го курсу загалом 

притаманний низький рівень адаптації. Це спостерігається у 69,57% опи-

таних студентів. Особи цієї групи можуть мати певні ознаки нервово-психіч-

них зривів, мають низьку нервово-психічну стійкість, часто конфліктні, 

можуть мати місце асоціальні вчинки. У 28,26% опитаних нами студентів 

виявлено задовільний рівень адаптації, і лише у 2,17% - нормальний.  

Такий розподіл студентів за рівнем соціально-психологічної адаптації 

свідчить про можливість зриву процесів адаптації третьокурсників до 

навчання аж до рівня дезадаптації. Це може бути пов‘язано з великим 

фізичним та, особливо, психологічним навантаженням, які зумовлені 

процесами навчання студентів у вищому навчальному медичному закладі на 

3-му курсі. Великі об‘єми навчальної інформації, багато різноманітних 

дисциплін здатні призвести до нервово-психічного перевантаження і зриву 

процесів адаптації у студентів. Такі студенти потребують постійної уваги з 

боку викладачів, особливо кураторів, а у важких випадках – необхідною 

може бути і консультація лікаря чи психолога. 

ОСОБИСТІСНИЙ АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УЧНІВ 11 КЛАСІВ 

СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

А.О. Міхєєв
1
, Г.В. Міхєєва

2
  

1
Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
2
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5, м. Чернівці 

Адаптація, як один із важливих закономірних факторів, дуже тісно 

пов‘язана з функціонуванням усіх систем організму людини, а також з 
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процесами навчання учнівської молоді. Адаптаційний фактор – є якісним 

показником рівня пристосованості організму людину до різних мінливих 

факторів зовнішнього середовища. Одними з важливих факторів адаптації є 

процеси навчання – у дошкільних навчальних закладах, середній загально-

освітній школі, а також у вищих навчальних закладах. При цьому часто 

організм людини перебуває у досить стресових ситуаціях, а здатність 

пристосовуватися, тобто адаптуватися, є вкрай важливим фактором розвитку. 

Тобто, навчальні заклади є важливим соціально детермінуючим фактором 

адаптації упродовж досить тривалого періоду життя – 10-11 років, а це може 

знаходити своє відображення на стані здоров‘я у цілому. 

Серед сучасних перспективних напрямків педагогіки, біології й, 

особливо, медицини є дослідження стану адаптації учнівської та студентської 

молоді до процесів навчання. Особливе місце процеси оцінки адаптаційних 

можливостей організму набувають упродовж шкільного періоду життя, 

оскільки він піддається численним стресовим ситуаціям, біологічно-обумов-

леними кризовими періодами, потребою у самовизначенні, а також інтен-

сивними процесами формування здоров‘я, психіки, власного «я» тощо.  

Метою нашого дослідження було вивчення рівня особистісного 

адаптаційного потенціалу учнів середньої загальноосвітньої школи за умов 

застосування багаторівневого особистісного опитувальника «Адаптивність». 

Він призначений для оцінки адаптаційних можливостей особистості з 

урахуванням соціально-психологічних та психофізіологічних характеристик.  

У ході дослідження проведено опитування 36 учнів 11-х класів Черні-

вецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 віком 16,25±0,07 років, 

серед яких 17 хлопців та 19 дівчат. Усі опитані знаходилися в однакових 

умовах навчання, без попередньої підготовки до опитування, посеред нав-

чального семестру, під час занять. Всі учні показали високий рівень 

достовірності відповідей і отримані результати цілком відповідають ста-

тистично вірогідним. 

Отримані результати свідчать, що 75 % (27 опитаних) мають низький 

рівень адаптації, а 25 % (9 опитаних) – задовільний рівень адаптації. Це 

свідчить про те, що 3/4 опитаних одинадцятикласників можуть мати нервово-

психічні зриви, характеризуються низькою нервово-психічною стійкістю, 

конфліктні, можуть допускати асоціальні вчинки і потребують постійного 

спостереження (з боку батьків, вчителів, психолога). Водночас, лише кожен 

4-й одинадцятикласник має відносно невисоку емоційну стійкість, успіх його 

адаптації до навчання залежить від умов середовища. Окрім того, ці особи 

можуть мати прояви агресії, конфліктності та часто вимагають індиві-

дуального підходу.  

Рівень нервово-психічної стійкості учнів 11-х класів знаходився в 

межах від вкрай високої нестійкості (30,55%) до достатнього рівня (2,78%). 

Проте у більшості опитаних цей рівень досить посередній з окремими 

ознаками нервово-психічної нестійкості, недостатньою толерантністю до 

психічних і фізичних навантажень, ускладненою адаптацією до нових умов 
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життєдіяльності. Це може супроводжуватися тривалим погіршенням 

функціонування організму в цілому і зниженням професійної працездатності. 

Комунікативні здібності опитаних учнів 11-х класів показали у 36,11% 

досить низький рівень, у 50% - середній рівень і лише у 13,89% - достатній 

рівень. Це свідчить про те, що третина одинадцятикласників має низький 

комунікативний потенціал, важко пристосовується до нового колективу, має 

труднощі у побудові міжособистісних контактів, схильна до підвищеної 

конфліктності з хворобливою реакцією на критику. У половини учнів 11-х 

класів комунікативний потенціал знаходиться на середньому рівні. Водночас, 

кожен восьмий одинадцятикласник цілком легко «вливається» у новий 

колектив, легко налагоджує контакти і здатен до корекції власної поведінки. 

У 30,56% опитаних рівень морально-етичної нормативності виявився 

недостатнім. Такі підлітки не прагнуть дотримуватися загальноприйнятих 

норм поведінки, не орієнтуються на думку оточуючих, а особисті інтереси у 

них переважають над колективними. 19,44% опитаних має задовільний 

рівень соціалізації, а у 50%  виявляється достатній рівень соціалізації. Ці учні 

орієнтовані на дотримання прийнятих у суспільстві норм і правил поведінки 

та спілкування, притримуються корпоративних вимог і, відповідно, групові 

інтереси, як правило, переважають над особистісними.  

Підлітковий період, зокрема, вік 15-16 років, характеризується досить 

бурхливою перебудовою як фізіології, так і психології підлітків. Це супро-

воджується різкими коливаннями настрою, змін поведінки та ставлення до 

оточуючих. У цей період частим проявом дезадаптації є схильність до 

девіантної поведінки, тобто до правопорушень. Аналіз проведеного опиту-

вання показав, що у 72,22% опитаних відсутні ознаки відхильної поведінки, у 

16,67% є окремі ознаки і лише у 11,11% опитаних є досить чіткі ознаки 

девіантних форм поведінки. У таких учнів можуть бути прояви яскраво 

виражених агресивних реакцій відносно оточуючих, вони часто нераціо-

нально будують взаємостосунки з оточуючими та старшими за віком.  

Таким чином, проведені дослідження свідчать про досить низький 

рівень адаптації учнів 11-х класів до процесів навчання, що супроводжується 

значною нервово-психічною нестійкістю, пониженою комунікативністю, 

середнім рівнем соціалізації у колективі та суспільстві, недостатнім рівнем 

моральності та етичності, проте досить низькою конфліктністю і схильністю 

до девіантних форм поведінки. Це потребує певних заходів корекції, 

підвищеної уваги з боку вчителів, батьків, часто – лікарів та психологів.  
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ  

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

А.А. Мойсей, Л.Б. Потапова  

Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії та 

національній свідомості. Метою освіти є всебічний розвиток людини як 

особистості, тому перед викладачем є завдання розвитку творчих здібностей 

студента. Шляхом вирішення цієї задачі є впровадження принципів 

гуманізації освіти, суть якої - приєднання студентів до гуманітарної культури 

у формуванні культури мислення і їх творчих здібностей. 

В основі навчального процесу лежать наступні здібності студента: 

- академічна, яка полягає у здібності набувати нові знання; 

- комунікативна, яка полягає у здібності до спілкування; 

- сенсомоторна та креативна, яка полягає у здібності до творчості. 

Творчість є найвищим рівнем розумової діяльності. За думкою І. Канта 

творчість становить саму основу пізнання, а таким чином і навчального 

процесу. Суть творчості – у здатності подолати стереотипи на основі 

широкого поля асоціації, інтенсивної внутрішньої мотивації та чутливості до 

побічних продуктів діяльності, що не співпадають з її ціллю. Творчий сту-

дент помічає, використовує та реалізує те, що відрізняється від сприйняття, 

до якого звик, від зразку дії чи продукту активності. 

Процес навчання визначається як навчальна діяльність, тобто ціле-

спрямована адаптивна поведінка студента, що направлена на підвищення 

інтелекту та професійної компетентності, на розвиток розумових та інте-

лектуальних здібностей студента, сприяє формуванню життєво важливої 

мети, мотивів діяльності і стабільності інтересів.  

Для посилення творчої компоненти у навчальному процесі необхідно 

сформувати у студентів творчої особистості, що здатна самореалізуватися у 

його майбутній професійній діяльності, а саме: прагнення до інтенсивної 

навчальної роботи, незалежність, самостійність у мисленні, широчінь поля 

асоціацій, пізнавальна активність. Тому навчальний процес має бути спря-

мований на розвиток творчих здібностей студентів, а побудова навчального 

процесу має відбуватися веденням змін, що мають обумовити розвиток у 

навчальному процесі рис творчої особистості – це формування інтересу до 

матеріалу, що вивчається, розвиток пізнавальної активності, наявність зразків 

творчої поведінки. 

Творче мислення включає елементи самостійного та активного мис-

лення, а студентський вік – це період активного формування внутрішньої 

потреби співвідносити власні прагнення з інтересами суспільства, а тому 

розвиток творчих здібностей студента має стати основою професійної компе-

тентності майбутніх фахівців. 
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КЛІНІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ У ВИКЛАДАННІ АНАТОМІЇ 

Н.М. Наварчук 

Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Клінічне мислення (КМ) - це невід'ємна частина професійної діяльності 

лікаря і основа достовірної діагностики здоров'я або «нездоров'я» пацієнта. 

Необхідність формування елементів КМ у лікарській тактиці, діагностиці, 

лікуванні та профілактиці захворювань починається на кафедрі анатомії і 

зумовлена прикладним значенням анатомії людини в процесі викладання цієї 

дисципліни.  

Завдання викладачів анатомії полягають у тому, щоб: викликати 

інтерес до дисципліни за рахунок емоційного забарвлення кожного заняття; 

сприяти виробленню у студентів логічного КМ; навчити чітко і правильно 

описувати локалізацію об'єкта, що необхідно для майбутньої практики. 

Значний обсяг інформації, отриманої в зв'язку з опануванням складної 

будови тіла людини, має негативний вплив на когнітивну діяльність сту-

дентів. Звичка до механічного засвоєння знань, репродуктивного їх відтво-

рення призводить до зосередження уваги на деталях будови, залишаючи за 

його межами основні закономірності виникнення, становлення дефінітивних 

форм різних органів і систем організму. Саме тому необхідно на кожному 

занятті підкреслювати значення для клініки знань індивідуальної мінливості 

розташування органів, розгалуження судин і нервів, все це доповнювати 

знаннями вікової та варіантної анатомії, аномалій та вроджених вад розвитку, 

які сумарно формують елементи цілісного уявлення про вроджену патологію.  

Анатомія надає перші лікарські навички і вміння, такі як пальпація 

певних кісткових виступів, вивчення рентгенограм, визначення місць пульса-

ції артерій і т. д. Хоча навчальна програма з анатомії людини не містить 

прямих вказівок на її клінічні аспекти, необхідність їх залучення обго-

ворюється давно, та й сама практика роботи викладачів неминуче призводить 

до цього. Погляди щодо змістовності та спрямованості даного аспекта нав-

чального процесу значно різняться. Для розвитку КМ вважаємо раціо-

нальним брати до уваги основні аспекти прикладного характеру. Необхідно 

використання ситуаційних анатомо-клінічних комп'ютерних завдань, а також 

даних комп'ютерного тестування більш високого рівня, з елементами нових 

технологій, у тому числі віртуальних. Але основним залишається вивчення 

анатомії людини на трупному матеріалі, тому що жоден комп'ютер або 

штучні органи не можуть замінити основний метод анатомії - препарування з 

демонстрацією трупного матеріалу, тим більше, коли мова йде про вікову 

анатомію. Клінічна спрямованість мислення посилюється демонстрацією 

можливостей сучасних методів зображення органів: ендоскопічного, 

променевого, ультразвукового, електромагнітного поля.  

Таким чином, розвиваючи комп'ютеризацію морфологічних дисциплін 

і посилюючи момент клінічного мислення у студентів, необхідно ще багато 
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працювати над розумним поєднанням традиційних методів розвитку КМ, 

вивчаючи будову людини на трупному матеріалі, зі створенням нових 

концепцій і підходів викладання анатомії з урахуванням нестримного 

зростання інформаційних технологій сучасного навчання у ВНЗ. Для підви-

щення ефективності та поглиблення медичної спрямованості викладання 

анатомії людини пропонуємо впровадити в навчальний процес вивчення 

конкретних питань, узгоджених з кафедрами клінічного профілю, розробити 

посібник за сучасними методиками вивчення анатомії людини на основі 

сучасних технологій, що знайшли широке застосування в клініці (магнітно-

резонансна томографія, комп'ютерна томографія, рентгеноконтрастні методи 

дослідження). Такі аспекти медичної спрямованості викладання анатомії 

закладають основу клінічного мислення майбутніх фахівців. 

НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА Й НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У ВМНЗ 

УКРАЇНИ В АСПЕКТІ СЬОГОДЕННЯ 

Г.В. Навчук, Л.Б. Шутак 

Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Загострення глобальних проблем на тлі сьогодення, зокрема подій на 

сході нашої держави, актуалізує питання світоглядно-практичної орієнтації 

та громадянської позиції студентів, їх духовної зрілості. ВНЗ є джерелом 

формування національної інтелігенції, в якій поєднуються як високий рівень 

професійної підготовки, так і гідні моральні риси особистості.  

На думку дослідників, консолідація українського суспільства на ґрунті 

національної ідеї; донесення громадянам і світові об‘єктивної інформації про 

українське етно-, націо-, мово- і державотворення, про українське мате-

ріальне та духовне життя, про українство як цілісність, як геополітичну 

реальність, повернення до джерел, відродження духовності, вироблення 

ідеалів і цінностей сприятиме наповненню навчально-виховного процесу 

національним змістом. Адже, як відомо, стратегічні орієнтири формування 

національно свідомої, патріотично спрямованої, громадсько-активної, висо-

копрофесійної, конкурентоздатної молоді (без якої, до речі, розбудова 

незалежної, демократичної, правової, багатої Української держави немож-

лива) визначаються саме в освіті та в новітніх освітніх технологіях.  

Вищі медичні заклади також мають сприяти поширенню та втіленню 

вартостей відкритого демократичного суспільства, а саме: ідей самоцінності 

людського життя, особистої гідності, свободи, рівності перед законом і под. 

Для цього треба не просто зберегти кількість навчальних дисциплін 

суспільно-гуманітарного блоку, але й не зменшувати кількість годин на їх 

вивчення. Та, з іншого боку, навіть збільшення годин на ту чи іншу 

навчальну дисципліну гуманітарного циклу чи введення нової не розв‘яже 

питання статусу української мови, поваги до історії України, її культури, 

проблеми усвідомленого громадянства України тощо без розуміння важли-
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вості зазначених питань насамперед державними високопосадовцями й 

службовцями, а також викладачами й кураторами, без їх власного прикладу. 

Адже незрілість української національної ідеї на сучасному етапі розвитку 

нашого суспільства та її невідповідність реаліям, що є парадоксальним з 

погляду формування державності, призвели до того, що не можна ефективно 

впливати на формування національної самосвідомості українця. Розірвати 

замкнене коло мають виші, які виховують інтелігенцію та її цвіт – майбутніх 

науковців, освітян, культурних і громадсько-політичних діячів, зокрема і 

президентів, депутатів усіх рівнів, держслужбовців тощо. 

Наукою доведено, що навчання й виховання – процес нероздільний та 

глибоко національний за суттю, змістом і характером. «Як немає людини 

взагалі (абстрактної, безликої, без конкретної національної належності), а є 

людина українець, росіянин, німець, іспанець..., так немає виховання взагалі, 

а є українське, російське, німецьке, іспанське... виховання, – наголошував 

народний філософ-педагог Г. Сковорода. «Якщо ти українець – будь ним, – 

пише він, – якщо ти поляк, то будь поляком...». З цими твердженнями 

видатного українського педагога не можна не погодитися. 

Відповідно до вищесказаного, національно-патріотичне виховання у 

ВМНЗ, як невід‘ємна складова навчального процесу, передбачає формування 

і розвиток такої особистості, якій буде притаманна готовність до виконання, 

окрім професійного, громадянського та конституційного обов‘язків із захисту 

національно-державних інтересів, незалежності та цілісності України, 

утвердження її суверенітету тощо. Особливо це актуально нині, за умов 

війни, глобалізації, у контексті євроінтеграції та водночас на тлі державо-

творення й українського національного самовизначення, вирішення мовних 

проблем, реформування соціального управління і системи продуктивних сил, 

а також у процесі формування культурних цінностей як фактору відродження 

духовності українського народу. 

Студенти-медики як майбутня еліта – культурна, політична й інша – 

повинні по-шевченківськи подивитися на нинішній стан України та 

українського народу, щоб розуміти й визнавати насамперед свою відпові-

дальність за все, що відбувається в державі. А для цього викладачам 

суспільно-гуманітарних дисциплін і кураторам треба докласти зусиль, щоб 

вони усвідомили це та добре вивчили історію свого народу, долучилися до 

його культурних здобутків, опанували рідну мову в її літературному варіанті 

й основне – стали фахівцями високого ґатунку. 

Отже, формування спеціаліста-патріота – це не просто передача знань, 

практичних умінь і навичок, це передусім виховання розуму, формування 

світогляду, переконань, моральних цінностей і принципів, естетичних смаків 

і вподобань. Окрім того, національна освіта й національне виховання – 

нерозривне ціле, яке в сукупності з етнокультурними традиціями, постає як 

історико-культурна складова менталітету суспільства і посідає одне з 

провідних місць в універсаліях національної культури й виборі 

громадянської позиції його членів сьогодні.  
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ПРО РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА У 

ФОРМУВАННІ НАВИКІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ У 

СТУДЕНТІВ–МЕДИКІВ 

В.М. Нагірняк 

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Маючи досвід роботи куратором студентського наукового гуртка 

(СНГ) кафедри біологічної фізики та медичної інформатики, хотілось би 

підкреслити декілька рис, які виробляють студенти при роботі над тим чи 

іншим науковим проектом під керівництвом наукового керівника.  Якщо у 

студента і є початкові зачатки до такої діяльності, робота у гуртку надалі 

формує і розвиває ці здібності. 

При підборі кандидатів для СНГ, науковий керівник звертає увагу, 

перш за все, на організованість, інтелектуальний рівень, освітню підготовку 

та оцінки з навчальних дисциплін студента, який бажає прийняти участь у 

роботі. При їх наявності, ці риси дозволяють студенту зорієнтуватись у 

поставленій науковій задачі, пройти підготовчий період і швидко приступити 

до роботи. Безперечно, робота в СНГ підвищує освітній рівень студента.      

Другим важливим моментом є самоорганізація та відповідальність 

студента за доручену ділянку роботи, вміння координувати свою роботу з 

іншими. При колективній роботі декількох студентів над одним проектом, 

робота розподіляється і координується між ними. Це заощаджує час при 

зборі, наприклад, експериментальних даних та економить наявні ресурси.  

Налагодження координації у роботі, колективна робота студентів і спіл-

кування між ними потребує достатньої уваги від керівника. Деякі студенти не 

схильні до співпраці, а навпаки, схильні до індивідуальних завдань.  Необхід-

но роз‘яснити студентам важливість роботи у колективі, важливість коорди-

нації спільних дій, яка підвищує загальну ефективність і якість роботи та її 

результатів. Спільна робота у гуртку розвиває навики роботи у колективі.   

Третє, це підготовка результатів роботи, обговорення її результатів з 

керівником та представлення її для подальшого обговорення, дискусії серед 

студентів і публікації у науковому журналі. Під час цієї стадії роботи у 

студента з‘являється можливість розширити навички роботи з новими незна-

йомими програмними продуктами, статистичною обробкою даних, розвивати 

здібності в оформленні результатів роботи, проявити свої творчі здібності.  

Отже, незалежно від того, чи скористається студент у майбутньому 

результатами роботи над науковим проектом, який він завершив, він 

безперечно отримає досвід який виходить за рамки навчальної програми і 

який він може застосувати у роботі як лікаря так і дослідника, розвинути  

навики колективної роботи у групі, навчитися формулювати результати 

роботи та у стислій та зрозумілій формі представляти їх на розгляд інших.   
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ 

ПЕДІАТРІЇ, НЕОНАТОЛОГІЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ 

Ю.М. Нечитайло, О.Г. Буряк, Н.І. Ковтюк 

Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Самостійна робота має надзвичайно важливе значення в професійному 

навчанні. Особливо актуальним це стало після прийняття нової редакції 

Закону України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII), яким 

передбачено встановлення максимального навчального навантаження на 

одну ставку науково-педагогічного працівника 600 годин на навчальний рік, 

це в свою чергу передбачає зменшення аудиторного навантаження та 

збільшення ролі самостійної підготовки студентів. На всіх етапах навчання, 

починаючи з третього курсу, аудиторна та позааудиторна самостійна робота 

студентів на кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

полягає в самостійній роботі з хворими. 

Самостійна аудиторна робота студентів 3 курсу включає вирішення 

типових клінічних задач, щоденну курацію тематичних або синдромно-

схожих хворих. При цьому вони повинні самостійно зібрати скарги, анамнез 

життя та захворювання пацієнта, провести огляд хворого, виділити клінічні 

синдроми, скласти план обстеження. Самостійно проводять оцінку резуль-

татів додаткових методів обстеження хворих (читання рентгенограм, роз-

шифровка електрокардіограм, інтерпретація даних лабораторних та інстру-

ментальних методів досліджень). На 6 курсі аудиторна самостійна робота 

студентів ускладнюється і розширюється. Студент 6 курсу щодня курує 4-5 

хворих, заповнює на них щоденник курації, самостійно готує до клінічного 

розбору тематичних хворих на занятті, проводить комплексну оцінку резуль-

татів обстеження хворого, диференційний діагноз, складає індивідуальні 

плани лікування. 

Позааудиторна самостійна робота студентів проводиться у вигляді 

вирішення ситуаційних завдань на сервері дистанційного навчання, напи-

сання навчальних історій хвороб, складання алгоритмів діагностичного 

пошуку, виписування рецептів, складання різних схем терапії. Написання 

навчальної історії хвороби вимагає від студента не тільки застосування 

отриманих практичних навичок, а й аналітичної роботи з наявними в історії 

хвороби даними. Крім того, написання навчальної історії хвороби вимагає 

ознайомлення з додатковою науковою літературою. 

Студенти 3 курсу під час вивчення навчальної дисципліни «Пропе-

девтична педіатрія» також зобов‘язані проводити вечірні чергування в 

стаціонарі клінічної бази кафедри. З‘ясування незрозумілих моментів, 

удосконалення навичок на практиці проводиться саме під час позааудиторної 

самостійної роботи студентів, у кількості 80 годин, які передбачені 

навчальною програмою. 
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Для поліпшення самостійної роботи студентів на кафедрі педіатрії, 

неонатології та перинатальної медицини створені методичні вказівки для 

практичних занять, в яких визначена мета заняття, представлений перелік 

теоретичних знань і умінь, якими повинен оволодіти студент на основі 

матеріалу попередніх курсів і після вивчення нової теми, зазначені 

контрольні питання для підготовки до заняття, практичні завдання для 

студентів, а також основна та додаткова рекомендована література для 

підготовки до заняття. 

Таким чином, самостійна аудиторна та позааудиторна робота відіграє 

важливу роль в засвоєнні як теоретичного, так і практичного матеріалу. 

Самостійну роботу необхідно постійно вдосконалювати та розробляти 

різноманітні методики такої роботи під час викладання навчальних 

дисциплін. 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

І.Р. Ніцович 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Для правильної організації навчального процесу має велике значення 

практична робота студентів, запровадження нових методів навчання. 

Реформа медичної освіти – одне з найважливіших стратегічних зав-

дань, основою яких є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні 

міжнародних вимог, конкурентоспроможність українських освітянських ква-

ліфікацій, визнання дипломів про вищу освіту 

Одна з проблем медичної освіти – це обмежене фінансування медичної 

освіти, складнощі у матеріально-технічному оснащенні, застосування заста-

рілих технологій, муляжів, велика кількість студентів у групах, відсутність 

широкої мережі університетських клінік, поліклінік.  

Медична реформа потребує коректив, медичного забезпечення, нових 

підходів до підготовки медичних кадрів, які повинні формуватися ще в 

університетських аудиторіях. 

Медична освіта передбачає тісну співпрацю з клініками та підготовку 

лікаря біля ліжка хворої, вагітної, роділлі. Необхідно формувати у студентів 

автоматизм виконання практичних навичок без ризику заподіяння шкоди 

пацієнтам, здатності швидко приймати рішення та чітко виконувати 

маніпуляції і оперативні втручання. 

Конфуцій сказав: «Я почув – і забув, я побачив – і запам‘ятав, я зробив 

– і зрозумів». Це ілюструє необхідність поліпшення практичної частини 

підготовки студентів та лікарів. Для цього на кафедрі, сайті університету (у 

системі дистанційного навчання), читальному залі бібліотеки університету 

створена база електронних підручників, посібників, наказів, відеофільмів з 

методикою відпрацювання практичних навичок. 
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Між теорією і роботою з хворими повинні стояти практичні заняття у 

сучасних симуляційних центрах, з можливістю моделювання різноманітного 

спектра клінічних ситуацій та надання невідкладної медичної допомоги за 

визначений час. В усьому світі ці завдання розв‘язуються за допомогою 

симуляційних технологій, а студента (медсестру, лікаря) не допускають до 

спілкування з пацієнткою, поки він не складе заліки з практичних навичок. 

Застосування широкого арсеналу тренажерів, моделювання клінічних 

ситуацій відкриває нові можливості для практичної підготовки і створює 

умови для контролю якості знань та практичних навичок. Тому лише після 

попереднього виконання навичок на фантомах-тренажерах студент покращує 

свої навички на вагітних, породіллях, хворих. 

З метою покращення науково-навчальної та лікувально-методичної 

підготовки студентів та лікарів-інтернів медичним університетом здійснено 

відкриття центрів малоінвазивної хірургії та гінекології, ендоскопічної 

хірургії, університетської лікарні та поліклініки. Очікується завершення та 

відкриття «Перинатального центру», який буде слугувати передовим 

форпостом навчально-лікувальної діяльності та базою кафедри. Кафедра 

приділяє увагу оволодінню студентами та лікарями-інтернами практичних 

навичок та професійних умінь, діагностиці невідкладних станів, надання 

медичної допомоги на догоспітальному етапі згідно світових стандартів, 

локальних протоколів (розроблених кафедрою сумісно із практичними 

лікарями), наказів та протоколів МОЗ України. Усе наведене забезпечить 

розвиток у студентів та лікарів-інтернів клінічного мислення, навичок 

практичної роботи, активізує творчий потенціал, сформує погляди на 

практичну діяльність та вибір майбутньої професії. 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КУРАТОРА В СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ 

О.Ю. Оліник, Я.М. Телекі, К.А. Чимпой  

Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Куратори у своїй діяльності керуються Конституцією України, 

статутом університету, наказами та розпорядженнями по університету, а 

також Положенням про інститут кураторства (наказ № 08-О від 25.09.2012 р).  

В процесі планування виховної роботи враховується головна мета 

національного виховання, специфіка та традиції факультету, університету, 

його матеріальна база, потреби та пропозиції студентської молоді, а також 

рекомендації викладачів. Виховна робота зумовлена обов‘язками куратора; 

правами куратора та мірою його відповідальності, а також індивідуальними 

потребами студентської групи. При опрацюванні плану організаційно-

виховної роботи варто через анкетування, бесіди, вивчення особових справ, 

аналіз поведінки студентів, їх ставлення до навчання визначити рівень 

вихованості студентів, їх готовність до саморозвитку. 
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План роботи куратора передбачає: організаційні заходи - допомога 

студентам академічної групи в навчальній діяльності, формування у них 

навичок самостійної роботи, формування в групі здорового морально-

психологічного клімату, організація культурно-просвітницької роботи в 

академічній групі, проведення кураторських годин. 

Заходи контролю: контроль за систематичною навчальною діяльністю 

студентів, відвідуванням студентами занять, своєчасним виконанням ними 

завдань поточної атестації, складанням заліків та іспитів; відвідування 

куратором студентів, які проживають у гуртожитках, із метою вивчення умов 

проживання і контролю за виконанням студентами правил внутрішнього 

розпорядку; піклування куратора про соціальні умови життя і побут 

студентів, які проживають за межами гуртожитків; співпраця куратора із 

представниками студентського самоврядування (староста, староста курсу, 

студентський декан, студентська рада); співпраця куратора з адміністрацією 

університету, факультету; співпраця куратора з батьками студентів. 

Заходи, що стимулюють самовиховання студентської молоді: вихо-

вання у студентів потреб опановувати та засвоювати духовні й культурні 

цінності (загальнолюдські, національні, громадянські, родинні, особистісні); 

залучення студентів групи до участі в наукових, культурних, спортивних та 

громадських заходах; допомога куратора при вирішенні індивідуальних та 

колективних морально-психологічних проблем, які виникають у студентів. 

Профілактичні заходи: пропагування у студентському середовищі 

здорового способу життя та мовленнєвої культури; профілактика й попе-

редження паління, алкоголізму, наркоманії та СНІДу. 

Культурно-просвітницька діяльність: заохочення студентів до участі та 

підтримки різноманітних заходів, що їх організовує університет; інформу-

вання та участь у мистецькому житті міста й області.  

Саме куратором розробляється система практичних заходів з реалізації 

мети, завдань і напрямів виховання студентів, тому порозуміння та тісна 

співпраця студентської академічної групи з куратором є одним з найваж-

ливіших аспектів формування успішного молодого спеціаліста. 

Адже професійна підготовка лікаря ставить за мету формування не 

тільки системи знань, умінь, навичок, але й розвиток специфічних рис 

особистості, що відповідає вимогам майбутньої професії.  

ЕТАПНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ШОСТОГО 

КУРСУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» ДО 

СКЛАДАННЯ ТЕСТОВОГО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ КРОК-2 

Є.П. Ортеменка 

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одне з основних завдань вищих навчальних закладів (ВНЗ) в умовах 

кредитно-модульної системи навчання – навчити студента самостійно 
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отримувати та оновлювати знання. Зокрема, саме дистанційні форми 

навчання сприяють розвитку навичок самостійної роботи та, водночас, дають 

можливість отримання масової, доступної широкому колу людей, сучасної 

інформації та знань з різних предметів.  

Важливою складовою навчальної діяльності була і залишається 

система контролю та оцінювання, діагностика учбових досягнень студентів. 

Контроль підготовки проводиться упродовж всього навчання студента у ВНЗ 

і, маючи на меті забезпечення цілісності структури знань, сприяє 

формуванню мотивації до навчання та, водночас, дозволяє відслідковувати 

індивідуальні досягнення кожного студента. Наразі тестовий ліцензійний 

іспит (ТЛІ) «Крок 2» є підсумковим контролем рівня професіоналізму 

випускників медичних ВНЗ, який спрямований на визначення їх вмінь 

застосовувати свої знання для діагностики та визначення тактики 

менеджменту найбільш розповсюджених захворювань, і базується на 

програмі навчання упродовж ІV-VІ курсів. 

Використання дистанційних форм навчання, а саме: створеного в 

БДМУ середовища «MOODLE», який містить базу буклетів ТЛІ «Крок 2» 

попередніх років, дає студентам можливість тренування і динамічного 

самоконтролю з метою підготовки до даного іспиту. Водночас, на кафедрі 

педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ впроваджений 

стандартизований контроль знань студентів шляхом комп‘ютерного 

тестування в програмі «Cascade», у котрій можна здійснювати тестування в 

режимі «Крок 2 – загальний педіатричний профіль». 

З метою оптимізації підготовки студентів до складання ТЛІ «Крок 2» 

проведений етапний аналіз знань студентів 6 курсу БДМУ (спеціальність 

«лікувальна справа») з педіатрії за результатами комп‘ютерного 

екзаменування під час занять та самостійного тестування студентами в 

мережі дистанційного навчання «MOODLE».  

Проаналізовано результати тестування за базою питань попередніх 

років ТЛІ «Крок-2» 25 студентів 6 курсу (спеціальність «лікувальна справа») 

БДМУ. До аналізу включені результати комп‘ютерного тестування на 

початку і наприкінці занять за змістовним модулем № 5 за загальною 

педіатричною базою питань «Крок 2», а також за результатами тестування 

студентів в середовищі дистанційного навчання «MOODLE». Одержані 

результати дослідження аналізувалися з використанням параметричних і 

непараметричних методів обчислення. 

За даними вхідного тестування з педіатрії третина студентів (36,0%) не 

змогли вірно відповісти більше, ніж на 50,5% питань, що вважається 

позитивним результатом при складанні ліцензованого іспиту «Крок 2», і 

лише три студенти (12%) змогли досягнути рівня 75% вірних відповідей, 

котрий запропонований кафедрою як мінімальний позитивний результат при 

розв‘язування тестових завдань, вірні відповіді до яких знаходяться у 

вільному доступі в середовищі «MOODLE». Аналіз результатів заключного 

тестування за загальною педіатричною базою ТЛІ «Крок 2» показав, що, в 
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цілому, студенти 6-го курсу значуще покращили свої результати (71,2% 

правильних відповідей при тестуванні викладачем за програмою «Cascade» 

та 86,0% вірних відповідей за даними самотестування у середовищі 

дистанційного навчання «MOODLE») наприкінці циклу відносно 

початкового рівня знань (56,1% позитивних результатів; Р<0,01). При цьому 

лише три студенти (12%; Р<0,05) не змогли вірно відповісти більше, ніж на 

50,5% питань при заключному тестуванні. 

Слід зазначити, що позитивні результати заключного комп‘ютерного 

тестування студентів асоціювали з активністю їх роботи на сервері 

дистанційного навчання, про що свідчить зареєстрований статистично 

значущий позитивний кореляційний зв‘язок результатів заключного 

комп‘ютерного тестування студентів за допомогою програми «Cascade» із 

середнім балом самотестування студентів за базою педіатричних питань 

«Крок 2» у системі дистанційного навчання «MOODLE» (r=0,6; P=0,005). 

Водночас, зазначено, що під час завершального екзаменування 48% 

студентів із першого разу не подолали 75% бар‘єр, який обраний як 

мінімальний позитивний результат тестування. При цьому, незадовільні 

результати заключного тестування студентів за базою «Крок-2» асоціювали з 

кількістю пропущених практичних занять, низьким рівнем академічної 

успішності (в середньому 3,1 балу за п‘ятибальною системою) та з 

недостатньою активністю самопідготовки у середовищі дистанційного 

навчання «MOODLE».  

Таким чином, проведений статистичний аналіз результатів підготовки 

студентів 6-го курсу зі спеціальності «лікувальна справа» до ТЛІ «Крок-2» 

дозволив дійти наступних висновків: 1. Опанування студентами 

теоретичного матеріалу під час практичних занять з педіатрії в сукупності із 

їх самостійною роботою у середовищі дистанційного навчання «MOODLE» 

значно підвищує рівень підготовки студентства до складання ТЛІ «Крок-2».  

2. Статистично значущий кореляційний зв‘язок результатів комп‘ютер-

ного тестування студентів із результатами самотестування студентів за базою 

педіатричних питань «Крок-2» у середовищі «MOODLE» свідчить про 

ефективність дистанційних форм навчання і самоконтролю та необхідність 

регулярного моніторингу викладачами даного виду діяльності студентів з 

метою покращення їх підготовленості до складання ТЛІ «Крок-2». 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

Л.Б. Павлович 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Кредитно-модульна система, як невід'ємний атрибут Болонської 

декларації, має дві основні функції. Перша - сприяння мобільності студентів і 

викладачів та спрощення переходу з одного університету до іншого. Друга - 
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акумулююча, з чітким визначенням обсягів проведеної студентом роботи з 

урахуванням усіх видів навчальної та наукової діяльності. Сума кредитів 

засвідчує, на що здатний студент, який навчається за тією чи іншою 

програмою. Однак для студента - майбутнього фахівця - важливо не лише 

осмислити й засвоїти інформацію, а й оволодіти способами її практичного 

застосування і прийняття рішень. За таких умов зменшується частка прямого, 

ззовні заданого інформування, і розширюється застосування інтерактивних 

форм і методів роботи студентів під керівництвом викладача (тьютора) та 

повноцінної самостійної роботи в лабораторіях, читальних залах, на об'єктах 

майбутньої професійної діяльності, що особливо важливо для системи 

дистанційного навчання. 

Тьюторське заняття - такий вид організації навчальної діяльності 

студентів, у якому процес навчання побудований, в основному, на самос-

тійній роботі студентів, а процес викладання полягає у здійсненні контролю 

за рівнем виконаних завдань, а також у наданні проміжної консультативної 

допомоги. Ефективність тьюторських занять у тому, що вони містять різні 

види навчальної роботи: ситуаційні завдання, тестові заняття.  

Специфікою навчання у медичному вузі передбачено й традиційне 

опитування під час аудиторних занять та біля ліжка хворого. Необхідно 

враховувати значний досвід вітчизняної школи лікарів з її віковими 

традиціями, досвідом та здобутками.  

Отже, поєднання класичної школи викладання та новітніх Європейсь-

ких напрямків освіти є тією перевагою вітчизняної системи освіти, яка дозво-

ляє надати студентам повноцінні та конкурентоспроможні знання з 

медицини. 

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 

Л.Б. Павлович 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України  

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Основною проблемою при організації вивчення ендокринології за 

кредитно-модульною системою організації навчального процесу виявилась 

невідповідність лекційних і аудиторних годин, виділених на вивчення 

предмета, обсягу матеріалу, що привело до перенасиченості кожного заняття 

новою інформацією. У зв‘язку з обмеженістю годин на підсумкові заняття у 

студентів зникла можливість закріпити отримані знання, які б дозволили 

студенту під контролем викладача систематизувати отриману інформацію. 

Студент повторює вивчений матеріал тільки при підготовці до модульного 

контролю.  

Другим завданням вважаємо проблему організації самостійної роботи. 

Хоча кредит включає в себе певну частину матеріалу, який студент повинен 
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опрацювати самостійно, кафедрі не виділяється достатнього часу для допо-

моги студентам в організації самостійного оволодіння дисципліною, а також 

на консультування та перевірку якості виконання самостійної роботи 

студента. 

Іншою проблемою виявилась необхідність забезпечення студентів 

сучасними навчальними матеріалами, які б відповідали чинним державним 

стандартам та сутності болонських реформ. За умов кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу зростає роль методичного 

забезпечення, як одного з засобів управління навчанням і якістю підготовки 

майбутніх фахівців. Для максимального використання цього засобу 

методичні матеріали повинні відповідати певним вимогам. Методичні 

вказівки з підготовки до практичних занять не тільки інформують студента 

про те, де взяти та в якому обсязі вивчати рекомендований навчальний 

матеріал, але і надають студентові можливість визначити свій вихідний 

рівень знань-умінь і, за необхідності, поповнити його, допомагають 

студентові користуватися одержаною інформацією в практичній діяльності. 

Завдяки методичним вказівкам студенти вже на позааудиторному етапі 

опрацьовують завдання, аналогічні тим, що потім пропонуються їм під час 

аудиторних занять.  

При аналізі педагогічного процесу з‘ясувалося, що методика прове-

дення занять за умов кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу вимагає певних змін загальноприйнятих правил, наполягаючи на 

головному пріоритеті – контролі. Контроль над виконанням студентами 

програми є обов‘язковим і здійснюється на кожному занятті. 

Запорукою успішного впровадження будь-яких реформ в освітній 

процес є достатня мотивація студента до навчання. При цьому дуже важлива 

роль викладача – з першого знайомства на практичному занятті або читанні 

першої лекції мотивувати студента на вивчення дисципліни. Важливо 

підкреслити роль навчальної програми, в якій відображені найбільш актуаль-

ні медичні проблеми, і які з високою часткою ймовірності зустрінуться в 

практичній діяльності будь-якого лікаря. Нарешті, слід підкреслити роль 

викладача в ролі помічника в освоєнні знань, оптимальному використанні 

часу та інформаційних ресурсів при підготовці до практичних занять. 

РОЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У РОЗВИТКУ 

САМОУТВЕРДЖЕННЯ ТА САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ  

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 

О.І. Павлюк 

Кафедра психології та соціології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Актуальність досліджуваної проблеми визначається тим, що спілку-

вання відіграє найважливішу роль в житті людини. Залученість особистості в 

суспільні стосунки обумовлює тезу про першорядну роль соціального 
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спілкування в цьому процесі. У зв‘язку з величезною визначальною роллю 

комунікативних здібностей в розвитку і формуванні особистості, суттєвий 

інтерес становлять функції спілкування, стосовно яких існує кілька підходів. 

На нашу думку, функції спілкування поділяються на чотири класи. До 

першого класу належать інструментальні функції обслуговування різних 

видів групової конкретної діяльності. Другий клас утворює комплекс пси-

хічних функцій, які зумовлюють розвиток окремих психічних процесів і 

форм психічної діяльності людини.  

Третій клас становлять соціально-психологічні функції спілкування – 

функції налагодження контактів між людьми, самоутвердження та само-

актуалізації особистості, розвитку стосунків між членами групи, групоутво-

рення та розвитку групових процесів, а також функції, пов‘язані з форму-

ванням і розвитком особистості в суспільстві. До четвертого класу належать 

соціальні функції спілкування: передання особистого та суспільного досвіду 

наступним поколінням, організація суспільної взаємодії, формування всіх 

видів суспільних відносин, функціонування як важливішого способу життя 

особистості, колективу, суспільства. 

Зважаючи на мету спілкування, розрізняють функції, які реалізуються в 

будь-якому процесі взаємодії і забезпечують досягнення в ньому певних 

цілей. Для визначення ролі комунікативних здібностей у навчальному 

процесі можна виокремити такі види функцій: основні – інструментальна, 

синдикативна, самовираження та трансляційна; додаткові – експресивна, 

контрольна (соціальна) та соціалізації. Такий підхід допомагає більш чіткому 

визначенню сутності, цілей, змісту, специфіки та результатів спілкування у 

професійній діяльності.  

Зокрема, інструментальна функція комунікативних здібностей у 

професійній діяльності полягає в тому, щоб організувати діяльність шляхом 

передачі інформації, суттєвої для виконання дії. Синдикативна – функція 

об'єднання. Завдяки цій функції спілкування має на меті укріплення 

спільності між людьми в рамках певних груп. Об‘єднання людей у цьому 

випадку виступає як передумова для вирішення різних завдань. Функція 

самовираження зорієнтована на контакт студентів, на їх взаєморозуміння. 

Трансляційна функція передає конкретні способи діяльності, оцінні критерії 

та програми. Ця функція лежить в основі як направленої соціалізації (через 

спілкування відбувається інституціональне навчання, організоване держа-

вою), так і стихійної (через спілкування відбувається включення студентів у 

різні форми діяльності, в процесі контактів з людьми відбувається передача 

даному індивідові вмінь, способів діяльності). 

Усе це доводить багатоаспектність спілкування, яка виявляється в тому, 

що воно є потребою людини і умовою її виживання; має інформаційно-

комунікативне та інтерактивне навантаження; передбачає процес обміну цін-

ностями і соціальним досвідом; є специфічною знаковою системою і посеред-

ником у функціонуванні різних знакових систем (семіотичний аспект спілку-
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вання); є засобом нормативного регулювання поведінки студента; формує 

ставлення партнерів до індивіда, його – до партнерів та суспільства тощо. 

Уся ця багатоманітність ролі комунікативних здібностей є свідченням 

того, що спілкування всіма своїми сторонами пов‘язане з різноманітною 

діяльністю студента. Ефективність спілкування та повна реалізація основних 

функцій залежать від єдності його п‘яти аспектів: міжособистісного, 

когнітивного, комунікативно-інформаційного, емотивного та конативного, 

яке необхідне для узгодження зовнішніх і внутрішніх протиріч у позиціях 

партнерів по спілкуванню. 

Проте слід наголосити й на основних механізмах соціальної перцепції у 

розвитку комунікативних здібностей студентів, які найбільше впливають на 

самоактуалізацію та самоутвердження особистості у процесі навчальної 

діяльності. Зокрема, найбільш типові викривлення уявлень про іншу людину 

відбуваються внаслідок стереотипізації сприйняття: ефект ореолу – вплив по-

переднього уявлення про людину на оцінку її властивостей; ефект 

послідовності – сильний вплив, який має перше враження; «проекція» – 

тенденція до перенесення особистих негативних якостей особистості на 

іншого; ефект поблажливості – надлишок доброзичливості у сприйнятті 

іншої людини. Ще одним механізмом, який впливає на спілкування, є 

ідентифікація. 

Таким чином, спілкування охоплює та відображає як двосторонній, так 

і багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, який породжується 

їхніми духовними потребами, змістом і особливостями повсякденної та 

професійної діяльності, цілями особистісного життя. Розвиток кому-

нікативних здібностей у процесі професійної діяльності студента-медика, 

спрямований на розв‘язання різноманітних професійних, господарських, 

особистісних та інших завдань і передбачає обмін різноманітною інфор-

мацією між його учасниками, їхнє взаємне сприйняття та розуміння, 

взаємовплив один на одного та сприяє ефективній спільній діяльності 

суб‘єктів професійної діяльності за рахунок погодження індивідуальних дій 

та операцій, а також має цілеспрямований вплив на вдосконалення і само-

вдосконалення студента. 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

ЗАСОБАМИ МІНІ-ФУТБОЛУ 

Т.В. Пасько  

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації  

та спортивної медицини  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Зміцнення державності України і інтеграція її в світове співтовариство 

неможливі без реформування національної Системи вищої освіти, яка 

повинна спрямовуватися на розвиток особистості майбутнього спеціаліста, 
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забезпечення його мобільності, працевлаштування та конкуренто спро-

можності в умовах ринкової економіки. 

До основних завдань предмету «фізичне виховання» в вищих 

навчальних закладах відноситься розвиток у студентів основних фізичних 

якостей та рухових здібностей, формування життєво важливих рухових 

навичок та вмінь, виховання морально-вольових і психологічних якостей 

особистості. Одним з універсальних засобів вирішення цих завдань, є 

використання міні-футболу в фізичному вихованні студентів вищих 

навчальних закладів. На жаль, науково обґрунтовані дослідження, присвячені 

теоретичному і методичному обґрунтуванню міні-футболу як самостійного 

виду спорту і можливостей його застосування в фізичному вихованні 

студентської молоді, дуже небагаточисельні. 

Міні-футбол належить до універсальних видів спорту, які сприяють 

різнобічному фізичному розвитку людини. Заняття, що проводяться зі сту-

дентами як на свіжому повітрі, так і в умовах спортивного залу, забезпе-

чують оздоровчий вплив, що сприяє зміцненню нервової системи, розвитку 

рухового апарату, покращенню роботи серцево-судинної і дихальної систе-

ми, покращенню обміну речовин в організмі. У цю гру можна грати на 

майданчиках малих розмірів і з меншою кількістю гравців у командах. У 

міні-футбол із успіхом можна грати в шкільних спортивних залах, у хо-

кейних «коробках», на найпростіших майданчиках, у житлових кварталах. 

Отже, можна сміливо стверджувати, що міні-футбол - це універсальна гра, 

немов спеціально створена для загального захоплення. Міні-футбол розши-

рює діапазон функціональних можливостей організму, він розвиває здібність 

долати певні напруження і труднощі. 

У процесі занять міні-футболом у студентів формується ряд важливий 

морально-вольових якостей: колективізм, цілеспрямованість, витримка, 

дисциплінованість, сміливість. 

Особливо важливо, що великий обсяг рухів у міні-футболі зумовлений 

високим емоційним фоном, який є важливим фактором, що підтримує інтерес 

до занять із фізичного виховання.  

Таким чином, міні-футбол може широко використовуватись як засіб 

професійно − прикладної фізичної підготовки студентів різних спе-

ціальностей, таке багатофункціональне використання міні-футболу характе-

ризує його як один з найбільш ефективних засобів фізичної підготовки 

студентів. Ось чому детальний аналіз використання засобів міні-футболу в 

якості базового виду спорту, суттєво сприятиме оптимізації навчального 

процесу з фізичного виховання студентів вищого навчального закладу. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

«МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

В.М. Пашковський, І.І. Кривецька 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Актуальність підготовки кваліфікованого лікаря-психолога зумовлена 

не тільки значним зростанням психосоматичної симптоматики в загальній 

структурі захворюваності, але й сучасною тенденцією до переміщення 

психічних розладів із сфери психіатричної допомоги в загальносоматичну 

медицину. Виходячи з цього, метою нашої дисципліни є розкрити перед 

студентами універсальні нейрофізіологічні механізми патогенезу 

соматоформних розладів та можливі напрямки їх корекції. 

Щоб зацікавити студентів до вивчення нервових хвороб та нейро-

психології, з перших днів навчання студентам демонструється на клінічних 

прикладах єдність психічного і тілесного. Гарно ілюстрований лекційний 

матеріал створює яскраві враження, зацікавленість, спонукає до емоційних 

переживань, що стимулює самостійне мислення студентів і більш якісну 

підготовку до практичних занять.  

Перспективним напрямком є вдосконалення традиційного лекційного 

заняття з залученням інтерактивних технологій, які забезпечують надбання 

знань студентами при їх безпосередній активній участі. Роль лектора - 

використати їхні знання в побудові логічного пояснення і доповнити їх тими, 

якими вони не володіють, чи забули, бо тільки так вибудується логічний 

ланцюг: етіологія, патогенез, клініка, патогенетичне лікування, профілактика 

тощо. І якщо хоч декілька перших ланок в ньому створять самі студенти, то 

далі їм буде цікаво слідкувати за його побудовою викладачем. Ще цікавішим 

і продуктивнішим є поточний дистанційний контроль з використанням 

коротеньких тестових запитань, висвітлених на екрані, відповісти на які 

необхідно дистанційно. Даний тип лекцій буде корисним для зростання 

майстерності лектора, оскільки підготовка такої лекції вимагає старанного 

відбору, структурування і шліфування матеріалу, підбору відповідного 

ілюстративного матеріалу, власного створення схем та алгоритмів  

Інтерактивна лекція дає змогу студентам аналізувати і систематизувати 

отриману інформацію, перевірити свої знання в процесі лекції, перетворює 

банальний процес «створення конспекту під диктовку» на розуміння цілісної 

проблеми, яка винесена на лекцію. 

Таким чином, якнайкраще засвоєння матеріалу,в значній мірі, залежить 

від уміння та бажання студентів здобувати нові знання. 
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РОЛЬ ПОРТАЛУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (123.bsmu.edu.ua) У 

ТРЕНУВАННІ СТУДЕНТІВ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО 

ІСПИТУ «КРОК 2. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА» 

В.В. Петринич
1
, О.А. Петринич

2
 

1
Кафедра анестезіології та реаніматології, 

2
кафедра сімейної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Ліцензійний інтегрований іспит (ЛІІ) як форма незалежного 

оцінювання рівня професійної компетентності студентів є важливим 

рейтинговим показником якості освітньо-виховного процесу у вищих 

медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України.  

З листопада 2014 р. підготовка до ЛІІ «КРОК» розпочата на новому 

порталі дистанційного навчання (123.bsmu.edu.ua), де ЛІІ «Крок 2. Загальна 

лікарська підготовка» на даний час представлений 62 елементами 

оцінювання. Це буклети 2003-2015 рр., комплексні тестові контролі, бази 

тестових завдань акушерсько-гінекологічного, гігієнічного, педіатричного, 

терапевтичного, хірургічного профілів як у навчальному, так і у контро-

люючому режимах. 

Отримавши доступ до порталу дистанційної підготовки, студент 

починає вивчати тестові бази в навчальному режимі, де він має можливість 

ознайомитись із тестовими завданнями, перевірити свої знання й 

проконтролювати себе. Ефективність дистанційної підготовки на порталі 

123.bsmu.edu.ua заснована на тому, що студенти мають можливість 

працювати з тестовими завданнями в такому режимі й обсязі, який підходить 

безпосередньо їм. Ефект у значній мірі залежить від того, наскільки регу-

лярно займається той, хто готується. 

Серед плюсів такого навчання – можливість займатися в будь-якому 

місці, де є комп‘ютер та інтернет-зв‘язок, але популярнішими у студентів є 

використання планшетів та смартфонів. Така підготовка є абсолютно 

безкоштовною, не потребує витрат на папір та послуги друку, як у випадку з 

паперовими носіями. Окрім того, у студента з‘являється нагода оцінити свої 

можливості в умовах реального часу під час проходження тестування у 

контролюючому режимі. 

До негативних моментів слід віднести той факт, що не всі студенти є 

самодисциплінованими, свідомими та самостійними. Для постійного доступу 

до порталу потрібна відповідна технічна складова, що в умовах сучасного 

важкого соціального становища України є перешкодою для деяких студентів. 

Серед інших проблем, які зустрічаються при підготовці студентів до ЛІІ 

«Крок 2. Загальна лікарська підготовка» є і те, що окремі студенти за 

звичкою продовжують опрацьовувати тестові завдання на сервері 

дистанційного навчання БДМУ у середовищі «MOODLE» в межах конкрет-

них електронних навчальних курсів, оминаючи увагою портал дистанційного 
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навчання (123.bsmu.edu.ua), куди з 2014 р. перенесено та оновлено блок 

елементів для підготовки до ЛІІ «КРОК». 

МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ В УМОВАХ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

О.А. Петринич, Л.П. Сидорчук, С.В. Білецький, Т.В. Казанцева,  

А.А. Соколенко, М.М. Сем’янів, Ю.В. Репчук  

Кафедра сімейної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Проблема ефективності підготовки майбутнього сімейного лікаря не 

тільки в кількісному, але і «якісному» еквівалентах, у т.ч. на додипломному 

етапі, у сучасних умовах реформування системи охорони здоров‘я України, є 

актуальною, потребує детального вивчення, громадського обговорення та 

вирішення. З метою забезпечення якісної підготовки медичних працівників 

первинної ланки доцільним стало створення тренінгових або навчально-

практичних центрів (НПЦ). Найбільш раціональним є відкриття вказаних 

НПЦ на базі зразкових амбулаторій загальної практики-сімейної медицини 

(АЗПСМ), які розташовані територіально близько від обласного центру. 

Одним із важливих завдань НПЦ є проведення навчального процесу на 

додипломному етапі, оскільки більшість випускників вищих навчальних 

медичних закладів, маючи достатні теоретичні знання та навички, 

психологічно не готові до роботи сімейним лікарем у сільській місцевості, 

адже система їх професійної підготовки не передбачає детального 

ознайомлення зі специфікою роботи в АЗПСМ. З метою удосконалення 

підготовки студентів, лікарів-інтернів за фахом «загальна практика-сімейна 

медицина» (ЗПСМ), а також післядипломної перепідготовки і підвищення 

кваліфікації медичних кадрів сімейної медицини, покращення якості та 

ефективності надання медичної допомоги жителям сільської місцевості у 

2012 р. у Буковинському державному медичному університеті (БДМУ) 

створено НПЦ ПМСД БДМУ на базі АЗПСМ с. Коровія Глибоцького району 

Чернівецької області, у 2013 р. – НПЦ ПМСД БДМУ – у с. Бояни 

Новоселицького району. Координатором роботи НПЦ ПМСД БДМУ є 

кафедра сімейної медицини. Тренерами у НПЦ ПМСД БДМУ є завідувачі 

АЗПСМ, на базі яких організовано центри. Пріоритетною функцією НПЦ 

ПМСД БДМУ є відпрацювання студентами практичних навичок із надання 

ПМСД в умовах села згідно з «Наскрізною програмою підготовки студентів 

медичних факультетів та лікарів-інтернів для оволодіння практичними 

навичками та методиками, необхідними для подальшої роботи на посадах 

лікарів «загальної практики-сімейної медицини». Студенти та лікарі-інтерни 

набувають навичок роботи зі щоденною та звітною документацією лікаря 

ЗПСМ, навичок проведення організаційних заходів щодо населення 
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(первинна та вторинна профілактика, у т.ч. вакцинації, методів оповіщення у 

випадку епідемічних ситуацій, проведення карантинних заходів, тощо).  

Отриманий нами досвід свідчить про доцільність та високу 

ефективність проведення навчального процесу на додипломному етапі на 

базах університетських НПЦ ПМСД.  

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

С.В. Печеряга  

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Раніше символами навчання були придбання знань, умінь, суспільне 

виховання, а на сьогодні символами освіти стають самостійний пошук знань, 

ерудиція, індивідуальна творчість, компетентність, висока культура 

особистості. 

У сучасних швидкозмінних умовах реальної медичної практики 

важливим показником ефективності та результативності навчання студентів 

медиків є сформованість здібностей самостійно набувати нові знання у 

процесі продуктивної навчально-пізнавальної діяльності. Реалізація 

кредитно-модульної системи у ВНЗ України при вивченні теоретичних та 

клінічних дисциплін передбачає винесення порівняно великого обсягу 

матеріалу на самостійне вивчення студентами. 

Самостійна робота студентів над навчальним матеріалом призводить до 

поліпшення якості сучасної освіти. Головним елементом самостійної роботи 

студентів є діяльний підхід, який має на увазі, що метою навчання є 

вирішення типових і нетипових задач, тобто орієнтація на практичні ситуації, 

де студентам необхідно проявити знання з конкретних дисциплін. У 

навчальному процесі на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології 

БДМУ студентам необхідно вирішувати клінічні завдання по конкретній 

тематиці кожного заняття, що істотно підвищує рівень знань. 

Головною метою самостійної роботи студентів є підвищення 

професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, спрямоване на 

формування дієвої системи основних професійних знань, які вони могли б 

вільно і самостійно застосовувати в практичній діяльності. Таким чином, 

мова йде про підготовку фахівців майбутнього, здатних витримувати 

конкуренцію в світовому масштабі. Для цих цілей на кафедрі, крім грамотно 

побудованих теоретичних занять, проводяться, в рамках придбання 

практичних навичок, обходи в акушерських та гінекологічних стаціонарах 

пологового будинку. 

У сучасній педагогічній літературі виділяють два рівні самостійної 

роботи: керована викладачем самостійна робота студентів і власне 

самостійна робота. Перший рівень, передбачає наявність спеціальних 
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методичних вказівок викладача, виконуючи які студент набуває і покращує 

знання, вміння й навички, накопичує досвід практичної діяльності. 

Самостійна робота студентів-медиків може бути якісною за умови 

готовності викладача до вмілого керування, коригування та вміння 

об‘єктивно оцінити її результати. Виходячи з вищенаведеного, основним 

завданням викладачів на сучасному етапі, на наше переконання, є розробка 

адекватних стандартизованих матеріалів контролю за виконанням самос-

тійної роботи майбутніх медиків, створення тестових завдань, переліків 

питань для письмового й усного опитування, складання навчальних завдань 

для формування практичних умінь і навичок. 

Навчальний матеріал із дисципліни «Акушерство та гінекологія», 

передбачений навчальною програмою для засвоєння студентами під час 

самостійної роботи, виносять на поточний та підсумковий модульний 

контроль поряд із навчальним матеріалом, який опрацьовується під час 

аудиторних навчальних занять.  

Отже, самостійна робота відіграє важливу роль у навчальному процесі. 

Детальне вивчення дидактичних і методичних особливостей самостійної 

роботи студентів, цього головного резерву підвищення ефективності 

підготовки фахівців, дасть можливість викладачам більш успішно її 

організовувати в умовах навчального процесу ВНЗ. 

РОЛЬ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ У ПІДГОТОВЦІ  

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

Н.І. Підвисоцька  

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Здоров‘я людини та її хвороби зумовлені генетичною програмою, яка 

реалізується у певному віці та у конкретних умовах існування. Спадкова 

патологія займає одне з чільних місць у структурі дитячої захворюваності, 

інвалідності та смертності. Від уміння запідозрити спадкове захворювання та 

вибрати вірну тактику ведення хворого залежить доля всієї родини. Саме 

тому медична генетика має бути фундаментальною складовою в освіті 

сучасного лікаря.  

Прогрес генетики значимо змінює підходи та методи вирішення задач 

практичної медицини, а її розвиток потребує ретельного відношення до 

викладання генетики студентам. У системі підготовки сучасного лікаря 

медична генетика є дисципліною, яка формує не тільки теоретичну базу для 

вивчення медико-біологічних дисциплін, але і сприяє розвитку клінічного 

мислення, як основи діагностичного процесу.  

Дисципліна «Медична генетика» викладається на кафедрі педіатрії та 

медичної генетики студентам 4-го та 5-го курсів. Під час вивчення предмету 

студенти знайомляться із станом медичної генетики в Україні та у світі, її 

основними задачами та цілями, вивчають хромосомні, генні хвороби та 
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уроджені вади розвитку, принципи медико-генетичного консультування, 

освоюють методи діагностики в клінічній генетиці, принципи лікування та 

профілактики спадкової патології. При проведенні практичних занять 

акцентується увага на засвоєнні практичних навичок: студенти обстежують 

хворих на предмет виявлення спадкової патології, описують фенотипи 

пацієнтів, складають родоводи, відбирають пацієнтів для проведення 

цитогенетичного, біохімічного та молекулярно-генетичного обстеження, 

обґрунтовують направлення пацієнтів на медико-генетичне консультування 

та пренатальну діагностику.  

Робота зі студентами з медичної генетики базується на репро-

дуктивному способі навчання, який обмежується копіюванням почутого, 

побаченого; реконструктивному способі - пошуковому, коли студент 

самостійно вирішує завдання на основі набутих знань, практичних навичок; 

продуктивному способі, який визначає глибоку професійну підготовку 

студента, що засвоїв загальні та професійні вимоги відповідно до  мети 

навчання та самостійно вирішує поставлені завдання, вносить елементи 

нового. Самостійна робота, як один з активних методів навчання, розкриває 

індивідуальні здібності студентів, формує у них клінічне мислення для 

розробки лікувально-діагностичної тактики ведення пацієнтів. 

Таким чином, цикл «медична генетика» допомагає студентам активно 

використовувати в клінічній практиці теоретичні знання в області генетики 

та формує ширину й глибину мислення майбутнього лікаря. 

ДІЛОВА ГРА ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛІНГУ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 

А.А. Піддубна 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 

Впровадження сучасних дидактичних технологій викладання є 

необхідною складовою навчального процесу. З цією метою на практичних 

заняттях з ендокринології використовується метод «ділової гри», який є 

найпоширенішим методом генерації нових ідей в результаті творчої 

співпраці групи фахівців. Хоча ділові ігри часто використовуються у світовій 

практиці вже понад 60 років, їх ефективність з погляду генерування нових 

ідей безумовна.  

Ефективним методом розвитку клінічного мислення студентів є ділові 

ігри, до яких залучаються студенти, особливо при вивченні невідкладних 

станів при ендокринних захворюваннях. Кожен студент поетапно виступає в 

ролі лікаря «швидкої допомоги», у письмовій формі викладає основні 

клінічні ознаки того чи іншого невідкладного стану, складає план 

обстеження та інтерпретує дані додаткових методів дослідження, визначає 

об‘єм невідкладної допомоги згідно чинних протоколів, затверджених МОЗ 
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України, а також відпрацьовує на муляжі техніку введення інсуліну (при 

наданні допомоги хворим на цукровий діабет). 

Рольовій грі передує клінічний розбір хворих, які мали в анамнезі 

невідкладні стани. Студентам наголошується на юридичну відповідальність 

за їхні дії під час надання невідкладної допомоги хворому.  

Використання в педагогічній практиці тестових контрольних завдань 

різного рівня та ділових ігор дає можливість студенту краще засвоїти 

теоретичний матеріал, розвивати клінічне мислення, а викладачу – 

об‘єктивно оцінити його знання та вміння. 

 Усе це стимулює зацікавленість студентів процесом пізнання, сприяє 

підвищенню активності людини, розвиткові її творчого потенціалу, сприяє 

встановленню взаєморозуміння, високої моральної культури спілкування, 

адже студентам довіряли керувати іншими і виступати перед ними публічно. 

Таким чином, використання в педагогічній практиці методу «ділової 

гри» при вивченні ендокринології дає можливість студенту краще засвоїти 

теоретичний матеріал, розвивати клінічне мислення, підвищує якість 

наступного засвоєння матеріалу біля ліжка хворого, а викладачу – об‘єктивно 

оцінити знання та вміння студента. 

ВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 

А.А. Піддубна 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 

Підвищення професійного рівня та постійного самовдосконалення 

передбачає професія викладача вищих медичних навчальних закладів. 

Важливе значення в системі підвищення педагогічної майстерності, особливо 

молодих викладачів, відіграє практика взаємовідвідувань практичних занять, 

які одночасно є також методом контролю та корекції викладацької 

діяльності. 

На кафедрі клінічної імунології, алергології та ендокринології 

взаємовідвідування практичних занять проводиться регулярно впродовж 

навчального року згідно затвердженого на навчально-методичній нараді 

графіку. В журналі взаємовідвідувань обов‘язково проводиться запис 

зауважень, пропозицій та рекомендацій, які потім розглядаються й обгово-

рюються на методичних засіданнях співробітників кафедр. 

Культура спілкування та мови, медична й загальна ерудиція, 

професійна обізнаність і досвід викладання дисципліни складають неповний 

перелік позитивних якостей, якими можуть поділитися колеги з багаторічним 

викладацьким та лікувальним стажем. Об‘єктивний аналіз відвіданого 

заняття з подальшим висловлюванням конструктивних пропозицій і 

побажань, дозволяє своєчасно внести відповідну корекцію та намітити шляхи 
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оптимізації навчально-методичної роботи. Практика проведення 

взаємовідвідувань є стимулом для постійного удосконалення та покращання 

методики проведення практичних занять, застосування нових засобів та форм 

викладання, методів контролю знань студентів. 

Зважаючи на вище наведене, ми вважаємо за доцільне підтримувати та 

продовжувати практику взаємовідвідувань практичних занять як одного із 

шляхів підвищення рівня методичної та професійної майстерності 

викладачів. 

ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ЗА КРЕДИТНО-

МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ НА КУРСІ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ БДМУ 

О.Г. Плаксивий, І.В. Калуцький, О.О. Мазур  

Кафедра дитячої хірургії та отоларингології (курс отоларингології) 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На курсі отоларингології БДМУ навчання за кредитно-модульною 

системою (КМС) на 4 курсі у студентів медичних факультетів проводиться 

впродовж 8 місяців.  

На основі типової навчальної програми створено робочі навчальні 

програми викладання за кредитно-модульною системою з «отоларингології» 

для студентів медичних факультетів та з «хвороб вуха, горла, носа» для сту-

дентів стоматологічного факультету. Викладання ЛОР-захворювань здійсню-

ється впродовж одного семестру, тобто студенти фактично одночасно 

вивчають анатомію, фізіологію, патанатомію, патофізіологію вуха, горла, 

носа з клінічних позицій, а також проходять етапи пропедевтичного факуль-

тетського і госпітального навчань.  

Обсяг навчального навантаження студентів визначений у кредитах 

ECTS. Дисципліна структурована на 1 модуль – оториноларингологія, який 

розподілений на 4 змістовних модулі:1. Клінічна анатомія, фізіологія, методи 

дослідження ЛОР-органів. 2. Захворювання вуха. 3. Захворювання верхніх 

дихальних шляхів. 4. Невідкладна допомога при захворюваннях ЛОР-органів. 

Види навчальних занять, згідно з навчальним планом, наступні: лекції; 

практичні заняття; самостійна робота студентів; консультації. Погодинний 

навчальний план для студентів медичних факультетів : лекції – 6 годин, 

практичні заняття – 34 години, самостійна робота – 50 годин, всього – 

90 годин. Погодинний навчальний план для студентів стоматологічного 

факультету: лекції – 6 годин, практичні заняття – 24 годин, самостійна робота 

– 38 годин, всього – 68 годин. У цілому аудиторне навантаження складає 

44%, а самостійна робота студентів 56%. 

Теми лекційного курсу розкривають питання відповідного курсу 

отоларингології. Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними, 

бо передбачають засвоєння методів ендоскопічного дослідження ЛОР-

органів, дослідження функцій ЛОР-органів у хворих, визначення діагнозу на 

підставі узагальнення отриманих даних, проведення дифдіагнозу, призна-
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чення адекватного курсу лікування з приводу конкретного захворювання у 

відповідності до протоколів, вирішення тестів, ситуаційних задач. 

Тривалість практичного заняття з отоларингології становить 4 години, 

включає визначення вихідного рівня знань студентів, розгляд основних 

питань теми заняття, опанування практичних навичок. Впродовж 8-го 

практичного заняття студенти самостійно проводять курацію хворого та 

пишуть історію хвороби, яку захищають на 9-му практичному занятті. 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних за-

няттях відповідно до конкретних цілей. Застосовуються такі засоби контролю 

рівня підготовки студентів: тести, розв‘язування клінічних ситуаційних 

задач, курація тематичних хворих, трактування даних рентгенологічних та 

аудіометричних досліджень, контроль практичних навичок, інші. 

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його 

завершенні. Він включає тестовий контроль із вирішенням 15 тестових 

завдань, здачу практичних навичок, письмові відповіді на два запитання 

(одне – з анатомії, фізіології та методів дослідження ЛОР-органів, друге – за 

клінічною темою), а також розв‘язування клінічної ситуаційної задачі. 

Оцінка успішності студента з отоларингології є рейтинговою і виставляється 

за багатобальною шкалою, як середня арифметична оцінка засвоєння 

модулю, та має визначення за системою ECTS і традиційною шкалою. 

Розподіл балів здійснюється таким чином: загальна кількість балів, які 

може отримати студент, становить 200; вони розподіляються на бали, які 

отримав студент за поточну успішність та за підсумковий контроль. 

Максимальна кількість балів за поточну успішність – 120 балів, підсумковий 

модульний контроль – 80 балів, ІРС (індивідуальна робота студента) – 8 

балів. Отримані студентами під час практичних занять оцінки за 

традиційною системою конвертуються у систему балів таким чином: «5» - 8 

балів, «4» - 7 балів, «3» - 6 балів, «2» - 0 балів. Студент допускається до 

підсумкового модульного контролю за умови виконання навчальної 

програми і набравши не менше 84 балів. Підсумковий модульний контроль 

зараховується, якщо студентом набрано не менше 50 балів з 80.  

Студенти оцінюються за шкалою ECTS таким чином: А (відмінно) – 

180-200 балів; В (дуже добре) – 165-179 балів; С (добре) – 150-164 бали; D 

(задовільно) – 135-149 балів; Е (слабко) – 120-134 бали; FХ (незадовільно з 

можливістю повторного складання) – 70-119 балів; F (незадовільно з 

обов‘язковим повторним курсом) – 1-69 балів.  

Висновки: 1.Позитивними сторонами КМС є неперервність контролю 

знань студентів і активне їх навчання на протязі усього семестру, а не тільки 

у період сесії. До недоліків КМС відноситься збільшення обсягів самостійної 

роботи студентів при скороченні годин на лекції та практичні заняття, масове 

впровадження тестової системи у деяких випадках призводить до отримання 

неякісних та поверхневих знань. 2. Впровадження КМС у навчальний процес 

підвищує зацікавленість студентів, відповідальність і бажання до 

самовдосконалення. КМС оцінки діяльності студентів є об‘єктивною і 
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справедливою, сприяє вихованню у студентів самодисципліни. 3. Найкращі 

результати навчання можна отримати при поєднанні кредитно-модульної 

системи з традиційною системою викладання отоларингології.  

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ  

І.А. Плеш
1
, Л.Д. Борейко

1
, Г.І. Кшановська

1
,  

С.Б. Семененко
2
, Т.А. Дроник

1 

1
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

2
Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Інтеграція України до європейської системи освіти зумовила 

необхідність впровадження кредитно-трансферної системи навчання та 

оцінювання знань студентів, в основу якої покладено індивідуально-

диференційовану форму навчання, спрямовану на організацію самоосвіти 

студентів. У результаті самостійної роботи студентів відбувається процес 

придбання, структуризації та закріплення знань. Адже сучасний фахівець 

повинен володіти новітніми інформаційними технологіями, мати 

комунікативні вміння, вміти трансформувати отримані знання в інноваційні 

технології та мати навички самостійного отримання знань і підвищення 

кваліфікації.  

Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах», самостійна робота студента є основним 

засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від 

обов‘язкових навчальних занять. 

Ефективними методами і прийомами організації самостійної роботи 

студентів є: забезпечення студентів наочними, навчальними аудіо-, відео- і 

комп‘ютерними засобами навчання, розвиненою інформаційною базою; 

оптимізація методів навчання, впровадження в навчальний процес 

інтерактивних технологій навчання для підвищення продуктивності праці 

викладача; розробка і впровадження електронних посібників у навчальний 

процес; активне використання інформаційних технологій, що дозволяють 

студентові у зручний для нього час освоювати навчальний матеріал; участь у 

ділових іграх і в розборі проблемних ситуацій; підбір рекомендованої 

навчальної, довідкової, методичної та наукової літератури, підготовка 

навчальних та методичних матеріалів, індивідуальних творчих завдань для 

організації самостійної роботи студентів; застосування системи комуні-

кативних завдань для розвитку всіх комунікативних умінь; проведення 

самоконтролю з боку студента: аналіз виконуваної діяльності та її 

самооцінка; облік індивідуальних і групових особливостей студентів, 

компетентне керівництво самостійною роботою студентів; чіткі критерії 

контролю та оцінки роботи студента (у тому числі самоконтролю та 
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самооцінки), широке впровадження комп‘ютеризованого тестування, підра-

хунок і аналіз балів за рейтинговою системою оцінювання. 

Освітня практика засвідчує перспективність навчання в інтерактив-

ному, дистанційному форматі через Інтернет, оскільки, в першу чергу, розра-

ховане на вдосконалення студентами уміння і здатності працювати самос-

тійно, вести власне дослідження, а також дозволяє користуватися матеріалом 

у зручний для них час і спосіб, самостійно контролювати власний рівень 

якості знань та успішності та сприяє розвитку почуття відкриття, творчого 

відчуття, переміщення студента в реальність майбутньої професії. Суттєву 

роль в організації самостійної роботи студентів відіграють інформаційні 

засоби навчання, зокрема, електронні навчальні курси в середовищі 

«MOODLE». 

Доведено, що чим вищий рівень активності та самостійності в процесі 

самостійної підготовки, тим менше студент потребує контролю зовні, тим 

швидше зможе виконувати свої обов‘язки на професійному рівні. Міцними є 

ті знання, які студент опанував самостійно, користуючись здобутими знан-

нями та власним досвідом. А тому самостійна робота є ефективною, практич-

ною та продуктивною формою навчання у формуванні особистості студента. 

Отже, самостійна робота студентів є обов‘язковою складовою навчаль-

ного процесу, сприяє формуванню самостійності, ініціативності, дисципліно-

ваності, точності, почуття відповідальності, необхідних у навчанні й 

майбутній фаховій діяльності та вимагає якісного навчально-методичного 

забезпечення.  

МОРАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

В.П. Польовий, А.С. Паляниця  

Кафедра загальної хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Виховання майбутніх медичних працівників має свої особливості. 

Медичний працівник - це не лише спеціальність, але і покликання, що 

вимагає особливих якостей особи. Формування необхідної духовно-

моральної культури лежить в основі виховної діяльності підготовки фахівців 

в освітніх закладах медичного профілю. У сучасній медицині посилюється 

значення морально-етичного чинника. Це пов'язано з тим, що медичні 

технології ставлять фахівця перед необхідністю робити моральний вибір при 

вирішенні професійних завдань, які торкаються безпосередньо людини або 

здоров'я хворого. Тому перед викладачами стоїть важливе завдання 

виховання не лише компетентного фахівця, але і духовно розвиненої особи із 

стійкими моральними поглядами і переконаннями.  

У педагогічній енциклопедії моральне виховання визначається як 

цілеспрямоване формування моральної свідомості, розвиток моральних 

почуттів, відпрацювання навичок і звичок моральної поведінки. З визначення 
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видно, що моральність як особова характеристика - явище дуже складне, що 

об‘єднує такі особові структури, як розум, почуття, воля.  

Тому моральне виховання визначається як єдиний процес виховання, 

тобто вироблення наступних складових:  

- моральних почуттів (совісті, віри, відповідальності, патріотизму);  

- морального обличчя (терпіння, милосердя);  

- моральної позиції (здатності до відокремлення добра і зла, прояву 

самовідданої любові, готовності до подолання життєвих випробувань);  

- моральної поведінки (готовності служіння людям і Вітчизні, прояву 

духовної розсудливості, доброї волі).  

Моральне виховання – двосторонній процес. Він полягає в дії 

викладачів на студентів і в їх діях у відповідь, тобто в засвоєнні ними 

моральних понять, в переживанні свого відношення до морального і амораль-

ного у вчинках і в усій поведінці. Моральні поняття стають керівництвом до 

дії тільки тоді, коли вони не просто завчені, а глибоко осмислені і 

перетворені на моральні переконання. Наявність таких переконань і стійких 

звичок моральної поведінки свідчить про вихованість людини в моральному 

відношенні, його моральній зрілості. Єдність моральної свідомості, яка 

втілена в стійких моральних якостях, - найважливіший показник відпо-

відності між процесом виховання і моральним розвитком особистості.  

Моральне виховання ефективно здійснюється тільки як цілісний процес 

педагогічної загальнолюдської моралі, організації усього життя студентів, що 

відповідає нормам: діяльності, стосунків, спілкування з урахуванням їх віко-

вих та індивідуальних особливостей. 

Специфічною особливістю процесу морального виховання слід 

вважати, що він є тривалим і безперервним, а результати його відтерміновані 

в часі.  

У всі часи визнавалась величезна роль моральності в розвитку і 

формуванні особи. Сьогодні ця проблема в системі сучасного виховання має 

ще більше значення.  

На моральне формування особи чинять дію багато соціальних умов і 

біологічних чинників, але вирішальну роль в цьому процесі відіграють 

педагогічні, як найбільш керовані, спрямовані на вироблення певного роду 

стосунків. 

За час навчання студенти-медики повинні не лише придбати спеціальні 

знання, але і отримати відповідну гуманітарну підготовку. Опанувати 

сукупні знання про людину як істоту, проблем і принципів сучасної 

біомедичної етики, уміння правильно вирішувати складні медичні проблеми, 

що вимагають морально-етичного надбання. Сучасне суспільство вимагає 

фахівця, який у своїй діяльності поєднуватиме професійні і моральні складові 

своєї особистості.  

Сучасний студент з великою ймовірністю стає суверенним як особа. 

Він здатний сам вибирати тип поведінки, стиль життя, залежно від своїх 

уподобань при опануванні професійними навичками, власним життєвим 
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досвідом. З іншого боку, стартові умови входження студентів у самостійне 

життя значно погіршились. Процес адаптації випускника медичного ВНЗу в 

сучасних умовах проходить вкрай складно. Це пов'язано з: низьким 

престижем професії медичного працівника; низьким рівнем заробітної плати; 

поганою організацією місця працевлаштування; відсутністю соціального 

захисту тощо, що сприяє, в кінцевому результаті, в їх частини виникненню 

незадоволення, розчарованості і, навіть, відмовою від професійної діяльності 

за фахом. 

Тому для формування у студентів соціальної зрілості ми намагаємося 

так організувати учбово-виховний процес, щоб він розвивав їх самопізнання і 

самоаналіз, виявляв, розвивав і зміцнював їх інтереси і схильності, їх 

самодіяльність, відчуття особистої відповідальності за свою поведінку, за 

свою навчальну і громадську діяльність.  

Одним із засобів, яким повинен володіти педагог для виховання 

студентів в моральному дусі, є його особистий приклад поведінки і 

відношення до студентів. Викладач є для студентів тією особою, з думкою 

якої усі вони, як правило, рахуються та цінують її. Якщо викладач у своїй 

поведінці в університеті, на учбовому занятті, поза заняттям, у своїх 

стосунках із студентами і іншими людьми створює для них моральний 

зразок, то він тим здійснює їх моральне виховання. 

В університеті викладання загальної хірургії здійснюють викладачі 

вищої атестаційної категорії. Це насамперед лікарі з великим досвідом і 

стажем роботи, які, окрім формування професійної компетенції, сприяють 

розвитку у студентів комунікабельності, розумінню суті і значення вибраної 

спеціальності, її важливості для зміцнення здоров'я, бажанню подальшої 

самоосвіти. Особистим прикладом викладачі мотивують майбутніх фахівців 

на професійну кар'єру.  

Вихованню у студентів самовідданості та самодисципліни ми прагнемо 

і на прикладах видатних вітчизняних вчених - основоположників медичної 

науки: терапевтів, хірургів, педіатрів, мікробіологів, епідеміологів. 

Розкриваючи не лише значення їх професійної діяльності, але і риси особи, 

характеру, складності життєвого шляху і завзятості в досягненні мети, 

вказуючи на самовідданість, цілеспрямованість, стійкість. Така всебічна 

характеристика вченого, його особових, людських якостей, можливо, змусить 

замислитися над тим, яке місце може посісти студент в медицині. Видатний 

хірург М.І. Пирогов, 200-річчя якого відзначалося в 2010 році, писав: 

«Истинный предмет учения состоит в приготовлении быть человеком». 

Під час практичних занять на кафедрі загальної хірургії студенти 

здійснюють догляд за хворими, проводять з ними бесіди, виконують різно-

манітні практичні маніпуляції, демонструючи при цьому не лише професіо-

налізм, але і уважність, ввічливість, милосердя. На кафедрі проводяться 

засідання студентського гуртка, де розбираються актуальні проблеми меди-

цини, етики і деонтології, студенти займаються дослідницькою діяльністю. 
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Результати своєї роботи вони представляють як на внутрішньо вузівських, 

так і на республіканських та міжнародних конференціях.  

Таким чином, освітня і виховна діяльність на кафедрі загальної хірургії 

спрямована не тільки на професійне зростання студентів, але й на духовно-

моральне виховання особи, яке можливе лише в результаті особистих зусиль, 

духовної роботи кожного викладача. 

ПСИХО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА ТЕОРЕТИЧНИХ 

КАФЕДРАХ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

О.-М.В. Попелюк
1
, Н.О. Попелюк

2
  

1
Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

2
Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Традиційна парадигма освіти, що існувала до недавнього часу і була 

спрямована лише на цілі держави, замінюється новою особистісно-орієнто-

ваною. Перетворення традиційного освітнього процесу на особистісно-

орієнтований вимагає якісних змін у системі вищої освіти. Майбутні лікарі у 

своїй професійній діяльності повинні спілкуватися з великою кількістю 

пацієнтів та своїм особистим прикладом демонструвати психологічно 

здорову людину. Все це примушує звернути особливу увагу на особистість 

студента-медика, його психологічні проблеми та можливі шляхи їх подо-

лання.  

Після проведення анкетування виявлено, що на питання анкети «Чи 

тяжко пройшла для вас адаптація при переході з одного освітнього 

середовища (школи) в інше (вищий медичний навчальний заклад (ВМНЗ)?» 

більша частина студентів, що були опитані, дали позитивну відповідь (62 %). 

Можна зробити висновок, що для більшості студентів-медиків адаптація 

проходить важко, а причинами є необхідність запам‘ятовувати великі об‘єми 

нової складної інформації. 

За результатами тестування методикою діагностики рівня емоційного 

вигорання за В.В. Бойко встановлено, що 90,9 % студентів мають вже 

сформовані фази емоційного вигорання (стресу) або фази емоційного 

вигорання в стадії формування, а у тих із них, які мають фазу виснаження 

(вже сформовану або ту, що формується), вона супроводжується у 72,9 % 

симптомами особистісної відстороненості, а у 40,1 % формуються психосо-

матичні та психовегетативні порушення, що, в свою чергу, призводить до 

зниження мотивації до навчання та його ефективності. Результати анкету-

вання вказують, що труднощі у студентів виникають у зв‘язку з необхідністю 

запам‘ятовування великих об‘ємів інформації та нових термінів за короткий 

час для успішного складання модулів.  

Тому, враховуючи результати дослідження, впровадження нових 

технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу 

на теоретичних кафедрах ВМНЗ, особливо на 1-2 курсах, повинно бути 
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спрямоване на більш швидку та менш травматичну для особистості молодої 

людини адаптацію до нових умов навчання і росту мотивації прагнення 

засвоєння складних знань. Для досягнення цієї мети було запропоновано 

впровадження для роботи на практичних заняттях зі студентами перших 

курсів ВМНЗ нової технології, яка, на наш погляд, відповідала окресленим 

вище вимогам, що розроблена на основі існуючих психологічних методів, 

таких як психодрама та рольові ігри.  

Після звичної форми роботи відповідно до теми використовується 

психодраматична техніка «Скульптура» у взаємодії з модифікацією рольової 

гри «Відгадай казку». Техніка скульптури полягає в тому, що студентам 

групи пропонується створити певну морфологічну форму, маючи на увазі 

окремі її елементи у вигляді складових скульптури. Техніка гри полягає у 

тому, що кожний студент групи презентує собою образ (грає роль) певного 

структурного компонента органа, що відповідає науково-медичному терміну. 

Студент, який перший став у роль ведучого, повинен визначити не тільки 

назви термінів, а потім і назву «скульптури» в цілому за відповідними 

даними. Студенту-ведучому перед грою викладач окреслює коло питань, які 

могли б допомогти одразу отримати відповідь, та питання про будову у разі 

визначення функцій, або про функції у разі визначення будови. Питання 

повинні стосуватись тільки макроскопічної та мікроскопічної будови, або 

функції структурних компонентів органа, що необхідно для засвоєння даної 

теми. Гра продовжується до того моменту, поки ведучий не впізнає назву 

«скульптури», що вгадується, та не згадає всі терміни, які представляють 

студенти. Як правило, коли студенти добре підготовлені до практичних 

занять та володіють теоретичним матеріалом, «скульптуру» вдається 

впізнати відносно швидко, але деякі терміни (назви, що найбільш важко 

запам‘ятовуються, або терміни, що викликають важкість у сприйнятті при 

самостійній підготовці) примушують попрацювати довше. Ступінь глибини 

підготовки та спроможність мислення викладач може оцінити за виступом 

студента, що описує свій термін, наскільки кваліфіковано та повно він зміг 

охарактеризувати його, узагальнюючи дані про термін, не втративши при 

цьому сенс. Студент-ведучий оцінюється за якістю питань, які він задає в 

процесі гри, та за швидкістю упізнання термінів. 

При цій формі роботи на практичних заняттях у процесі задіяні всі 

студенти групи, в цей час вони мають можливість ще одного допоміжного 

тренінгу та отримання незасвоєної інформації на попередніх етапах підго-

товки. Викладач може за короткий термін часу оцінити, як студенти засвоїли 

матеріал, і що викликало найбільші труднощі, або було неправильно засвоєно 

при вивченні даного теоретичного матеріалу самостійно. Це дає можливість 

викладачу більш детально зупинитися на питанні, яке викликало труднощі у 

сприйнятті, що, в свою чергу, може підвищити якість і надати можливість 

більш раціонально використовувати час занять, оскільки робота над 

помилками, а не їх уникання сприяє покращенню якості знань 
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За результатами анкетування, студенти позитивно поставилися до нової 

форми роботи на практичних заняттях. Запропонована нова технологія 

роботи зі студентами на практичних заняттях веде до більш якісного 

засвоєння теоретичного матеріалу, розвиває процес мислення, підіймаючи 

рівень мотивації, викликає інтерес до навчання, супроводжуючи емоційною 

насиченістю. Робота такого характеру не тільки допомагає студентам, але і 

привносить творчий аспект у діяльність викладача. Техніка психодрами, 

даючи можливість до співпраці всієї групи, одночасно зберігає принцип 

здорової конкуренції при роботі кожного на себе. 

ОСНОВНІ МОДЕЛІ ТА ЕЛЕМЕНТИ ОСВІТИ, ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В.Б. Попович 

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Освіта - спеціальна сфера соціального життя, що створює зовнішні і 

внутрішні умови для розвитку індивідуума.  

Освіта - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання 

знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Освіта призначена, щоб 

дати новому поколінню початкові знання культури, формуючи поведінку в 

дорослому житті і допомагаючи у виборі можливої ролі в суспільстві. У 

широкому сенсі слова, освіта це процес або продукт формування розуму, 

характеру або фізичних здібностей особистості. Освіта прискорює процес 

розвитку й становлення людини як особистості, суб'єкта, забезпечує форму-

вання її духовності, світогляду, ціннісних орієнтацій і моральних принципів. 

Здобуваючи освіту, суб'єкт входить у культуру, засвоює її цінності й успішно 

діє в культурному бутті. Кожна держава, дбаючи про свій народ, його 

добробут і перспективи розвитку, створює певні умови для освіти і 

виховання підростаючого покоління. Її завданням є формування суб'єкта, 

здатного побачити проблеми, суперечності цього світу, розпредметити його, 

знайти нові комбінації відомих елементів і своєю діяльністю створити 

відсутні елементи, для того, щоб інсайт, творче осяяння породило нову 

культурну реальність, діяльність зі створення культурних цінностей. У 

теперішній час освіта громадянина є невід‘ємною частиною людини. 

Виділяють наступні моделі освіти: державна відомча модель, тради-

ційна модель (Ж. Мажо, Д. Равич), модель систематичної класичної освіти, 

раціоналістична модель (П. Блум, Б. Скіннер), феноменологічна модель (А. 

Маслоу, К. Роджерс), неінституціональна модель (П. Гудман, Л. Бернар), що 

орієнтована на організацію освіти позаосвітніми інститутами за допомогою 

Internet, дистанційного навчання. 

Основними елементами освіти як навчально-виховної системи 

(за І.П. Радченко) є: цілі, зміст, методи, засоби, форми, освітнє середовище, 

результати освіти. 
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Мета освіти: розвиток індивіда, його особистісних здібностей, які 

потрібні йому і суспільству; забезпечення ефективної самоосвіти за межами 

освітніх систем. Цілі освіти визначаються політикою держави, навчальними 

закладами. Цілі освіти - це свідомо визначені, очікувані результати, яких 

прагне досягти дане суспільство, країна за допомогою сформованої системи 

освіти. Це конкретний опис програми розвитку людини засобами освіти, 

опис системи знань, умінь, навичок і відносин, якими повинен опанувати 

після закінчення навчального закладу індивідуум, що навчається. 

Зміст освіти складають: система знань про природу, суспільство і себе; 

система загальних інтелектуальних і практичних навичок і умінь; досвід 

творчої, пошукової діяльності; досвід ціннісного ставлення до об'єктів або 

засобів діяльності людини. 

Освіта як процес відображає етапи та специфіку розвитку освітньої 

системи, яка змінюється за конкретний часовий період. На сучасному етапі 

можна виділити наступні характеристики освіти як процесу: гуманізація, 

диверсифікація, інтеграція, впровадження нових технологій, формування 

творчої особистості, індивідуалізація, стандартизація, інформатизація. 

Зміст освіти формується на наступних принципах: науковість, послі-

довність, систематичність, історизм, відповідність віковим можливостям, 

зв'язок із життям, актуальність. 

Підстави для розвитку освіти - нові концепції і моделі на рівні держави, 

регіону, навчального закладу, нові освітні стандарти. Це процес, керований 

державою, науково-педагогічними установами, педагогами, батьками, 

учнями. 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ 

В.Б. Попович, С.Є. Дейнека, І.Й. Сидорчук, Н.Д. Яковичук 

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Мікробіологія – одна із фундаментальних медичних наук, що 

вивчається студентами медичних ВНЗів. Знання медичної мікробіології має 

велике значення, оскільки кожному лікарю необхідно знати, наприклад, 

лабораторну діагностику інфекційних захворювань, їх профілактику. 

Предмет мікробіологія, вірусологія та імунологія належить до числа 

наук, знання яких необхідно кожному лікарю та медичному працівнику, так 

як вони вирішують самі і сприяють вирішенню багатьох медичних проблем. 

Тому викладання цієї дисципліни має зайняти гідне місце в системі навчання 

студентів у медичних вищих навчальних закладах. 

З переходом на нову багаторівневу систему медичної освіти особли-

вого значення набуває, так само як і для інших фундаментальних та клі-

нічних дисциплін, якість викладання мікробіології, вірусології та імунології, 

яке має регламентуватися досконалішими навчальними програмами, 

адаптованими до нової системи медичної освіти. 
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Мікробіологія вивчає будову, життєдіяльність, екологію мікробів - 

найдрібніших форм життя, невидимих неозброєним оком. Відповідно до 

різноманітного мікросвіту, його особливостей, по суті, включає наступні 

дисципліни: бактеріологію, вірусологію, мікологію. А також тісно до них 

примикає, інтегрує, взаємодіє імунологія, як наука, що вивчає способи і 

механізми захисту від генетично чужорідних речовин, у тому числі мікробів і 

їх продуктів, з метою збереження гомеостазу, структурної та функціональної 

цілісності організму. Захворювання імунної системи або вплив на її роботу 

різних екологічних і внутрішніх факторів, у тому числі вірусів, бактерій, веде 

до ряду серйозних порушень у діяльності всього організму. 

Розвиток мікробіології як науки тісно пов‘язаний з мистецтвом 

шліфування скла і алмазів та виготовленням перших мікроскопів (З. Янсен, 

1590; Г. Галілей, 1610; Р. Гук, 1665). Першим дивовижним «мисливцем за 

мікробами», який заглянув у цей таємничий невидимий світ живих істот, був 

голландський торгівець полотном, сторож судової палати Антоній Левенгук 

(1632-1723). Саме цього часу починається перший так званий «морфо-

логічний період» в історії розвитку мікробіології. 

Сучасні аспекти медичної мікробіології відображають велике та 

важливе значення знань про інфекцію та імунітет, антибіотики та інші 

хіміотерапевтичні препарати. Мікробіологія розробляє сучасні методи 

бактеріологічних, вірусологічних та імунологічних досліджень і їх 

використання при лабораторній діагностиці інфекційних хвороб, застосу-

вання вакцин, імунологічних препаратів та еубіотиків для їх специфічного 

лікування і профілактики. 

За останні кілька десятиліть мікробіологія має величезні досягнення. 

Запропоновано високоефективні вакцини, такі як дифтерійну, туляремійну, 

поліомієлітну, корову, паротитну, проти жовтої гарячки, лихоманки Ебола. У 

глобальному масштабі переможено натуральну віспу. Медицина добилася 

значних успіхів у лікуванні інфекційних хвороб антибіотиками, сульфаніла-

мідними та нітрофурановими препаратами. Лікарі мають можливість 

успішно лікувати такі інфекційні хвороби, які в минулому давали високу 

смертність, - чуму, холеру, туберкульоз, ботулізм, сибірку, дифтерію, скарла-

тину, сепсис, пневмонію та ін. Найбільшого прогресу досягла сучасна іму-

нологія. Сьогодні вже створена загальна імунологічна концепція, яка 

об‘єднала інфекційний і неінфекційний розділи імунології, досліджені цент-

ральні і периферичні органи імунної системи. Розробка ефективних вакцин 

проти грипу, гепатитів і СНІДу - надзвичайно актуальна проблема для 

мікробіологічної науки. Тому у здобутих досягненнях є невід‘ємна заслуга 

вчених-мікробіологів. 
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ВЛАСНИЙ ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «РАДІОЛОГІЯ» 

І.Д. Постевка 

Кафедра онкології та радіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У зв‘язку із широким застосуванням у медичній практиці сучасних 

методів діагностики захворювань внутрішніх органів, «радіологія» стала 

однією із важливих дисциплін, яка формує у студента необхідні вміння та 

навички вибору оптимальних методів променевого обстеження, черговості їх 

виконання, розуміння інтерпретації отриманих даних для встановлення або 

уточнення діагнозу. 

Предмет «радіологія» розрахований на 120 годин, з яких 60 годин – 

практичні заняття, 40 годин – самостійна робота та 20 годин – лекції. 

Самостійна робота включає письмові відповіді на запитання з теми, які 

винесені на самостійне вивчення. 

Студентам третього курсу важко зрозуміти та орієнтуватися в питаннях 

променевої діагностики, а особливо терапії захворювань внутрішніх органів, 

не знаючи етіології, патогенезу, особливостей клінічного перебігу, лікування 

переважної більшості як терапевтичних, так і хірургічних захворювань. Тому 

на кожному занятті викладачі постійно повторюють зі студентами питання 

анатомії, фізіології відповідних органів та систем організму людини, 

пояснюють питання патогенезу, клінічного перебігу, діагностики, лікування 

захворювань, які вивчають.  

Оскільки кафедра онкології та радіології знаходиться у приміщені 

Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру студенти 

разом з викладачем постійно відвідують відділення променевої терапії, часто 

присутні під час виконання комп‘ютерної томографії, ультразвукового 

дослідження, тощо. Викладачі кафедри доступно пояснюють будову рентген-

терапевтичних та гаматерапевтичних апаратів, принцип їх роботи, покази та 

протипокази до виконання відповідних досліджень, підготовку пацієнтів. На 

кафедрі є досить великий архів унікальних рентгенограм та томограм хворих 

на різні захворювання, які використовують викладачі під час проведення 

практичних занять.  

Предмет «радіологія» викладається впродовж двох семестрів та має 

один заключний модуль, а з метою підвищення рівня знань студентів нами 

запроваджено два проміжні модульні контролі на теми: «Променева терапія» 

і «Загальні питання діагностичної радіології». Проміжні модульні контролі 

включають вирішення десяти тестових завдань, письмові відповіді на три 

запитання. Перевіряючи письмові відповіді, викладачі визначають «слабкі 

місця» у розумінні теми, дають додаткові усні запитання, за якими оцінюють 

рівень студентів. Під час проведення проміжних модульних контролів 

виконується перевірка зошитів із самостійною роботою, де також студенти 

отримують усні запитання. Заключний модульний контроль побудований за 
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тим же принципом, проте включає перевірку вихідного рівня знань за 

допомогою комп‘ютерного тестового контролю. 

ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНО- МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» У 

СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЯ» 

С.Г. Приймак  

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Якісне засвоєння студентами теоретичного матеріалу та практичних 

навичок є вагомою складовою для подальшої роботи студента у якості лікаря 

і потребує достатньої кількості часу. В сучасних умовах навчання студентів 

проводиться у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками 

та експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах 

Європейської кредитно-трансферної системи, згідно яких дисципліни 

структуровані на модулі, змістові модулі, а при поточному контролі 

навчальної дисципліни враховуються рівень підготовки до заняття під час 

самостійної роботи студента (вирішення тестових завдань I-II рівня, усна 

відповідь на занятті), виконання практичної частини роботи, результатів 

підсумкового тестового контролю за темою заняття, виконання індиві-

дуального завдання.  

Для реалізації поставлених цілей вивчення дисципліни необхідно 

якомога раціональніше використовувати навчальний час на практичних 

заняттях. Як приклад, нами розглянуто використання навчального часу при 

вивченні студентами 4 курсу за спеціальністю «Стоматологія» дисципліни 

«Акушерство та гінекологія», модуль 1 «Фізіологічний та патологічний 

перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду», оскільки набуті знання 

і навички є базовою основою при вивченні дисципліни на старших курсах. 

Модуль 1 складається з 5 практичних 4-годинних занять, на початку яких 

студентами проводиться розв‘язування тестів І-ІІ рівня складності. Для 

проведення студентами вхідного тестування і перевірки тестів викладачем 

затрачається, в середньому, 30 - 40 хвилин, що в цілому за курс становитиме 

3-4 години (одне практичне заняття). За наявності системи дистанційного 

навчання можна використати цей час для відпрацювання практичних 

навичок, розгляду клінічних ситуаційних задач, обговорення складних 

пацієнтів, де наявність викладача є необхідною.  

Нами рекомендується проводити вирішення тестових завдань вхідного 

рівня у системі дистанційного навчання MOODLE з подальшою перевіркою 

вирішених тестових завдань викладачем, оскільки при запровадженні даної 

схеми підготовки та проведення практичного заняття у викладача 

звільняється час для безпосереднього спілкування зі студентами, що є 

надзвичайно важливим при вивченні клінічних дисциплін. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ В УМОВАХ 

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

Т.В. Процак, Н.І. Гаїна  

Кафедра анатомії людини імені М.Г. Туркевича  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Навчальний процес підготовки студента із дисципліни анатомії людини 

можна поділити на три частини: тестова підготовка, аудиторна та 

позааудиторна самостійна робота.  

З першого заняття на кафедрі розпочинається робота з вивчення 

анатомічної термінології, роботи з вологими препаратами, муляжами та 

таблицями згідно тем практичних занять та змістовних модулів.  

Анатомія, як базова наука має, бути медично орієнтованою, більш 

практичною та пристосованою до проблем клінічної підготовки, тому 

необхідний перехід від пасивного викладання до активного навчання. Саме 

такою дисципліною в системі вищої медичної освіти є анатомія людини. 

Практичними навичками повинен володіти кожен лікар загальної практики. 

Тому не менш важливим фактором є препарування вологих анато-

мічних препаратів під керівництвом викладача, з метою опанування 

практичних навиків. 

Знання, отримані під час практичного заняття, поглиблюють відомості 

про будову опорно-рухового апарату, топографію внутрішніх органів, а 

також їх кровопостачання та іннервацію, що формують загальну уяву та суть 

деяких оперативних втручань. 

Адекватне засвоєння практичних навичок стимулює цікавість до 

предмета і сприяє активному мисленню. Лекційна аудиторна робота є 

особливо важливою для студентів і вимагає кропіткої підготовки. 

Використання мультимедійних презентацій гарно зарекомендувало себе в 

роботі з усіма студентами. Мультимедійні презентації суттєво економлять 

час лектора, створюють атмосферу ділового спілкування, підвищують 

мотивацію до вивчення дисципліни та якість засвоєння матеріалу. 

Водночас необхідна додаткова методична інформація. Таким засобом 

можуть стати тези лекцій або короткі конспекти лекцій та практичних занять, 

які можуть бути надані студентам на початку навчання у паперовому вигляді 

та в системі дистанційного навчання «MOODLE». Дистанційне навчання 

студентів сприяє кращому розумінню теми лекції та двосторонньому обгово-

ренню дисципліни. База даних кафедри дає можливість якісно та повноцінно 

використовувати матеріали з анатомії для навчального процесу студентів I-

II курсів Вищого державного навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет». 

Для студентів, які хочуть поліпшити успішність, передбачено 

навчально-дослідну роботу студента (НДРС). НДРС виконується відповідно 

до робочої програми за профілем дисципліни в межах практичних занять у 
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вигляді предметних олімпіад, конкурсів препаратів, підготовки реферативних 

доповідей, публікацій наукових робіт. До кількості балів, яку студент набрав 

з дисципліни, додаються заохочувальні бали за виконання НДРС. 

Методичні підходи та заходи на кафедрі є адекватними та достатніми 

для досягнення стабільного та високого рівня успішності серед студентів. 

Для досягнення високих результатів необхідний послідовний підхід до 

викладення матеріалу, повне забезпечення студентів методичним матеріалом 

та впровадження послідовних, систематичних та адекватних методів 

навчання. 

ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ ЩОДО РІВНЯ ВОЛОДІННЯ 

ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ ВІДПОВІДНО ДО 

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З МОВНОЇ ОСВІТИ  

О.М. Рак 

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Участь викладачів та студентів нашого університету в грантових 

програмах, розширення можливостей стажування в провідних європейських 

університетах вимагає вивчення або удосконалення іноземних мов за 

професійним спрямуванням. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 серпня 2015 року вчене звання професора чи то доцента присвоюється 

працівникам вищих навчальних закладів, які мають, з поміж інших вимог, 

сертифікат, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою не нижче В2 

відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. З 

французької мови такими є дипломи DELF та DALF – офіційні дипломи 

міністерства освіти Франції, які підтверджують рівень володіння 

французькою мовою кандидатів-іноземних громадян. DELF та DALF 

складаються з 6 окремих дипломів, які відповідають шести рівням 

«Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, викладання, вивчення 

та оцінювання» (Є.Р.М.О.). Таким чином, в залежності від свого рівня 

володіння мовою кандидат може записатися на іспит згідно власного вибору. 

Іспити були запроваджені міністерством освіти Франції, а контроль 

якості проведення здійснює одна з державних освітніх установ у Парижі – 

міжнародний центр педагогічних досліджень (CIEP). DELF і DALF офіційно 

визнані міністерством освіти Франції та Європейською радою з іноземних 

мов. Екзамени приймаються в 1 186 акредитованих екзаменаційних центрах у 

173 країнах світу, в тому числі і в Україні. На кожному рівні оцінюються 4 

мовні навички: аудіювання та усне мовлення, читання та письмо. Всі 6 

дипломів DELF-DALF повністю незалежні. Таким чином, кандидат, в 

залежності від рівня, може записатись на той чи інший іспит. Отримання 

диплому DELF-DALF дозволяє визначити рівень володіння мовою для 

можливих роботодавців, а також для будь-яких інших установ. DELF B2 

необхідний при вступі до вищих навчальних закладів Франції та 
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франкомовних країн, до численних франкомовних закладів, а також для 

процесу іміграції, зокрема в Квебек. 

Просунутий рівень (В2) вимагає від користувача спонтанного і 

невимушеного спілкування, що робить можливим діалог з носієм мови. Він 

повинен розуміти лекції на знайомі теми, більшість кінофільмів, телевізійних 

передач та газетних статей на актуальні теми, а також повинен вміти 

розвинути думку усно та письмово на теми, що належать до кола його 

інтересів. 

Організація й національний контроль екзаменів проходить під 

наглядом Service de Coopération et d‘Action Culturelle de l‘Ambassade de 

France. Президентом національної комісії в Україні є пані Virginie Villechange 

– аташе з питань співробітництва у галузі французької мови. Екзамени в 

Києві організовані Французьким інститутом в Україні, а в регіонах 

проводяться під наглядом Французького Альянсу.  

Вивчення французької мови за комунікативною методикою на основі 

CECR дозволяють підготуватись до DELF і DALF: в Україні підготовчі курси 

проводяться Французьким інститутом та Французьким Альянсом, відповідно 

до рівня, від A1 до C2. Французький інститут в Україні пропонує курси 

підготовки до DELF B2, DALF C1 та DALF C2. Посібники з підготовки до 

екзаменів DELF-DALF є в наявності в медіатеці Французького інституту. 

Рівень В2 вимагає 550-600 академічних годин підготовки. Іспити платні. Ціна 

коливається від 500 до 700 грн. залежно від мовного рівня. Тарифи та 

розклади складання іспитів розписані на сайтах регіональних представництв 

Французького Альянсу та на сайті Французького інституту. 

Отже, одним із важливих завдань сучасної освіти є підготовка 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які володіють 

інформаційно-комунікаційними технологіями навчання, іноземними мовами 

відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти і можуть 

самостійно здобувати знання. 

APPLICATION OF TPS IN HIGHER MEDICAL EDUCATION: 

EMPHASIZING QUALITY AND RATIONALISM 

V.B.Reva
1
, O.O.Karlyichuk

2
, O.B.Kolotylo

1
, O.Y.Khomko

3
,  

P.M.Volyanyuk
2
, I.I.Bilyk

2
, R.I.Sydorchuk

2
, B.V.Petruk

2
 

1
Surgery and Urology Department,  

2
General Surgery Department,  

3
Department of Patient Care and Higher Nursing Education 

Higher State Educational Establishment Ukraine  

«Bukovinian State Medical University»,  

Education is basically considered as a specific form of doing business. 

Emphasizing this fact, it is worth noting the business experience of other 

successful businesses. TPS is well known in business communities as Toyota 

Production System developed by Taichi Ohno and Shigeo Shingo in post-WWII 

Japan conditions. Toyota is a famous multinational (predominantly Japan-based) 
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company, known for producing wide variety of low- to high-end cars and 

accessories. Toyota's quality and successes in technologies and research become 

legendary in recent decades. This experience may give interesting comparisons for 

organization of educational activities. The Toyota global web site explains TPS is 

based on two concepts: The first is called «jidoka» (which can be loosely translated 

as «automation with a human touch») which means that when a problem occurs, 

the equipment stops immediately, preventing defective products from being 

produced; The second is the concept of «Just-in-Time,» in which each process 

produces only what is needed by the next process in a continuous flow. 

 However, researchers indicate up to 14 TPS principles: -continual 

organization; -see for yourself; -make decisions; -grow leaders; -respect, develop 

and challenge your people; -respect, develop and challenge your partners; -create 

process «row»; -standardize tasks; -use pull systems; -level out workload; -use 

visual control; -use only tested technologies; -stop the line; -base management 

decisions on long-term philosophy even at expense of short-term goals. Another 

explanation of TPS includes four «P»: Philosophy, Process, People and Partners, 

and Problem solving. 

Summarizing the TPS concept it is necessary to conclude several issues that 

may be easily introduced into educational business. Driving out waste (literally 

speaking this include all unnecessary workload, documentation and similar 

activities, not limiting but including rational use of resources), so that all work 

adds value and serves the customer's (students' and healthcare professionals') 

needs. Identification of value-added (business-effective) and non-value-added 

(business ineffective) activities will save resources and optimize the outcome. 

Leaders must create organizational culture, so that all staff is involved and feel 

they are valued. 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У СИСТЕМІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Т.В. Рева
1
, В.Б. Рева

2 

1
Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб, 
2
Кафедра хірургії та урології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх медиків 

відіграє участь студентів в організованій і систематичній науково-дослідній 

роботі. Наукові дослідження – це цілеспрямований процес пізнання законо-

мірностей зміни об'єктів вивчення для подальшого використання цих 

закономірностей у практичній діяльності. 

Науково-дослідна робота студентів – складова професійної підготовки, 

що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а 

також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння 
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технологіями та вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових 

проблем. 

Науково-дослідна робота полягає в пошуковій діяльності, що вира-

жається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така діяльність 

спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв'язків і 

відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення 

закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Внаслідок 

пошукової діяльності суб'єктивний характер «відкриттів» студентів може 

набувати певної об'єктивної значущості та новизни. 

Взаємопов'язаними елементами науково-дослідної роботи студентів є: 

навчання студентів елементів дослідницької діяльності, організації та 

методики наукової творчості; наукові дослідження, що здійснюють студенти 

під керівництвом професорів і викладачів. 

Наукове дослідження – це результат самостійного розроблення певної 

наукової проблеми студентом. Воно обов'язково містить результати власного 

пошуку, власні висновки і гіпотези. Приймаючи участь в наукових 

конференціях, молоді дослідники виступають із результатами своєї наукової 

роботи. Це змушує їх ретельно готувати виступ, формує ораторські здібності. 

Кожний студент має змогу оцінити свою роботу на тлі інших та зробити 

відповідні висновки. Оскільки на конференціях, як правило, відбувається 

творче обговорення доповідей, то кожен доповідач може почерпнути 

оригінальні думки, ідеї. 

Науково-дослідна діяльність студентів забезпечує розв'язання таких 

завдань: формування наукового світогляду студентів, оволодіння 

методологією і методами наукового дослідження; надання допомоги їм у 

прискореному оволодінні спеціальністю; розвиток творчого мислення та 

індивідуальних здібностей у розв'язанні практичних завдань; прищеплення 

навичок самостійної науково-дослідної діяльності; розвиток ініціативи, 

здатності застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі; 

залучення найздібніших студентів до розв'язання наукових проблем, що 

мають суттєве значення для науки і практики; постійне оновлення і 

вдосконалення своїх знань; розширення теоретичного кругозору та наукової 

ерудиції майбутнього фахівця тощо. 

Отже, організація навчально-дослідної роботи студентів є важливим 

чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього 

фахівця у вищому навчальному закладі передовсім тому, що передбачає 

індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізовувати особистісне орієнтоване 

навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок студентів, сприяє 

формуванню активності, ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, 

спонукає до самостійних пошуків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

Т.В. Рева
1
, В.Б. Рева

2 

1
Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб, 
2
Кафедра хірургії та урології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Самостійна робота є основою самонавчання, вона сприяє формуванню 

готовності студента до самонавчання. Розвиток навичок самостійного 

пошуку нового, його логічне осмислення та вміння практичного вико-

ристання робить процес навчання фаху творчим, спонукає до застосування 

нестандартних, оригінальних способів вирішення завдань. Позааудиторна 

робота студентів із матеріалами, які мають професійно спрямований 

характер, створює додаткову мотивацію до глибшого опанування предметом. 

Метою навчання у вищому медичному навчальному закладі є 

формування оволодіння професійними навичками для обстеження та 

лікування хворих, набуття знань, необхідних для подальшої самостійної 

роботи, вміння їх використовувати в певних клінічних ситуаціях. Виходячи з 

того, що обсяг інформації, який необхідно засвоїти, є значним, більшу 

частину матеріалу пропонується вивчати самостійно. 

При цьому самостійна робота повинна мати конкретні змістові 

характеристики, контролюватися, перевірятися й оцінюватися. Вона включає 

вивчення тем, що не розглядаються на практичних заняттях, але входять до 

навчальних програм та контролюються на підсумкових заняттях. Самостійна 

робота складається з аудиторної та позааудиторної. Під час аудиторної 

роботи студенти-медики самостійно осмислюють інформацію, що надається 

викладачем. Позааудиторна самостійна робота значно ширша, вона включає: 

вивчення, конспектування основної та додаткової літератури за темами; 

підготовку рефератів, доповідей, повідомлень; виконання вправ, 

розв‘язування задач тощо. 

Самостійне вивчення студентами певної частини матеріалу є глибоко 

індивідуальним завданням. Якість засвоєння знань залежить від особистості 

студента, рівня його середньої освіти, типу мислення, вміння встановлювати 

логічні зв‘язки, робити висновки. Тому проблема організації самостійної 

роботи студентів ставить вимогу готовності викладача до особистісного 

підходу для керівництва самостійним засвоєнням матеріалу та здійснення 

контролю за ним. 

Самостійна робота студентів-медиків може бути якісною за умови 

готовності викладача до вмілого керування, коригування та вміння 

об‘єктивно оцінити її результати. 

Самостійну роботу студентів треба організовувати таким чином, щоб 

викликати у майбутніх медиків прагнення застосовувати знання в нових 
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умовах, діяти ініціативно, шукати нестандартних рішень, використовуючи 

при цьому отримані самостійно знання. Почуття задоволення, яке виникає 

при вдалому розв‘язуванні завдання, від самостійно і творчо виконаної 

роботи допоможе подолати психологічний бар‘єр у навчанні. 

Активні методи навчання (дискусії, моделювання реальних профе-

сійних ситуацій, складання та розв‘язування задач тощо), що використо-

вуються при перевірці рівня засвоєння питань, винесених на самостійне 

опрацювання, формують професійні якості фахівця. Аналіз помилок у 

знаннях студентів та їх корекція знижує ймовірність їх повторення у реальній 

професійній діяльності. 

Отже, правильна організація самостійної роботи студентів-медиків не 

тільки допомагає активізувати пізнавальну діяльність та сприяє самоосвіті, 

але й забезпечує повноцінне засвоєння програмного матеріалу, відповідних 

практичних навичок, отримання додаткової наукової інформації, сприяє 

розвитку клінічного мислення у майбутніх медичних працівників. Окрім 

практичного, самостійна робота має велике виховне значення: вона відіграє 

велику роль у структурі індивідуальності сучасного спеціаліста, тобто 

формує у майбутніх медичних працівників самостійність, цілеспрямованість 

та наполегливість. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕНЬ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВНЗ 

Н.Б. Решетілова
1
, Н.М. Куліш

2
 

1
Кафедра анатомії людини ім. М. Г. Туркевича, 

2
кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації  

та спортивної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Динаміка розумової працездатності у студентів впродовж усього 

періоду навчання у ВНЗ залежить від обсягу фізичних навантажень у режимі 

дня та навчального тижня. Спостерігається тісний взаємозв'язок між 

фізичною й розумовою працездатністю. Підвищення фізичної працездатності 

при систематичних заняттях з фізичного виховання супроводжується 

покращенням функціонального стану центральної нервової системи (ЦНС), 

що сприятливо відображається на розумовій працездатності студентів. Для її 

підтримки та підвищення найбільш ефективним є руховий режим в обсязі 6-

8 годин занять на тиждень.  

Поєднання рухових навантажень із розумовою діяльністю здійснюється 

ефективно, якщо враховуються наступні принципові положення.  

Заняття фізичними вправами (обов'язкові та самостійні), як правило, 

повинні містити в першій половині кожного семестру 70-75% вправ, 

спрямованих на розвиток швидкісних здібностей, швидкісно-силових 

якостей і швидкісної витривалості. Інтенсивність навантаження у студентів 

за частотою серцевих скорочень (ЧСС) може доходити до 160-170 уд./хв. У 
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другій половині кожного семестру приблизно 70-75% застосовуваних засобів 

необхідно використовувати для розвитку сили, загальної й силової 

витривалості. Причому інтенсивність у цей період трохи знижується (ЧСС 

доходить до 150 уд./хв.). Така побудова навчальних і самостійних занять 

позитивно впливає на розумову працездатність студентів. 

На заняттях фізичного виховання, проведених на першій парі, доцільно 

використовувати навантаження малої інтенсивності (ЧСС – 110-130 уд./хв) 

або середньої інтенсивності (ЧСС у діапазоні 130-150 уд./хв). Оптимальна 

моторна щільність - у межах 50-60 %. Основна мета таких занять – 

забезпечення скорочення періоду впрацювання у робочу діяльність. Заняття з 

такими навантаженнями дозволяють зберегти гарну розумову активність до 

кінця навчального дня, включаючи самопідготовку. У випадку, коли заняття 

проводиться на третій-четвертій парі, ЧСС не повинна перевищувати 150-

160 уд./хв. Більші навантаження для груп із невисокою фізичною 

підготовленістю планувати недоцільно. 

Проведення фізичних занять 2 рази на тиждень із малотренованими 

студентами й навантаженнями великої інтенсивності суттєво знижує розу-

мову діяльність упродовж навчального тижня. Тому важливо враховувати 

рівень фізичної підготовленості при плануванні фізичних навантажень, щоб 

це не призвело до зниження розумової активності.  

Заняття різними видами спорту по-різному впливають на розумову 

працездатність. Так, з одного боку, в ігрових видах і єдиноборствах важко 

контролювати фізичне навантаження та емоційність, що знижує розумову 

активність. З іншого боку, нетривалі ігрові емоційні навантаження стиму-

люють навчальну діяльність. Найкращий ефект досягається тоді, коли зміст 

фізкультурних занять досить різноманітний, а не монотонний.  

У період екзаменаційної сесії заняття бажано проводити не більше двох 

разів на тиждень на свіжому повітрі з інтенсивністю, зниженою до 60-70% 

від звичайного рівня. Доцільно використовувати вправи циклічного харак-

теру (плавання, лижі, біг). Таким чином, спрямованість занять фізичними 

вправами в період сесії може бути за своїм характером як оздоровчо-

профілактичною та підтримуючою. 

У межах навчального тижня з метою забезпечення стійкої розумової 

працездатності рекомендується наступна орієнтовна схема планування занять 

з фізичного виховання: понеділок: заняття фізичними вправами з метою 

активізації психофізичного стану організму студента; середа: заняття 

фізичними вправами для підтримки працездатності; п'ятниця (або субота): 

заняття фізичними вправами з метою зняття тижневої кумулятивної втоми.  

Таким чином, лише систематичне використання різноманітних засобів 

фізичного виховання створює об'єктивні умови для оптимального прояву 

розумової працездатності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ 

ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК НА ЗАНЯТТЯХ З 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Н.Б. Решетілова
1
, Н.М. Куліш

2
 

1
Кафедра анатомії людини ім. М. Г. Туркевича, 

 
2
кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації  

та спортивної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Освітня мета курсу анатомії - науки про будову людського організму і 

його частин - розкриття принципів будови органів і їх систем в організмі 

людини, в єдності з виконуваними ними функціями. При її вивченні закла-

дається база знань для розуміння основ патологічних процесів і способів їх 

попередження. Але при цьому потрібно дати уяву про джерела наукових 

знань, виробити вміння формулювати взаємозв'язок теоретичних знань про 

людину з прикладним їх використанням у професійній діяльності. Адже вив-

чення анатомії як дисципліни формує у студентів значну кількість понять, 

необхідних для розуміння фізіології, біохімії, гістології тощо.  

Слід зазначити, що знання з анатомії займають важливе місце для 

студентів медичних і біологічних спеціальностей також для підвищення 

ефективності засвоєння рухових навичок під час занять з фізичного 

виховання. Адже комплекс медико-біологічних знань є вкрай необхідним для 

правильної організації тренувального процесу, забезпечення ефективності та 

безпечності занять фізичною культурою і спортом. Розробляючи комплекси 

спортивних лікувальних занять для корекції різних патологій як опорно-

рухового апарату, так і захворювань внутрішніх органів (кардіологічні, 

неврологічні тощо) потрібно мати досконале знання анатомії людини. 

Враховуючи значимість даного курсу в системі освіти, необхідно 

вирішувати чимало проблем, пов'язаних з її викладанням. 

Використовуючи багаторічний досвід викладання анатомії, слід зазна-

чити, що рівень базових природничих знань у більшості студентів факульте-

ту не є рівномірним, не всі студенти вміють аналізувати, зіставляти та пояс-

нювати ті чи інші питання. Іншою проблемою, яка постає перед викладачем, 

є складність сприйняття студентами великих обсягів теоретичного матеріалу.  

Однією з методик, що використовується для покращення засвоєння 

матеріалу, є використання «пам‘яті м‘язів», тобто освоєння рухових навичок. 

Запам'ятовування матеріалу супроводжують руховими відчуттями. Звичайно, 

цю методику не завжди можна використовувати, але наприклад, при вивченні 

матеріалу опорно-рухового апарату на практичних заняттях можна демонс-

трувати особливості руху в суглобах, порівнювати рухові можливості нетре-

нованих і фізично розвинених людей, розглядати можливість виникнення 

травм і способи захисту від них, використовувати особистий досвід 

студентів. 
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Під час проведення лекцій, враховуючи нерівномірний рівень пізна-

вальних навичок студентів, можна використовувати не тільки вербальний 

спосіб подачі інформації, але і створювати метод пошуку розв'язання певної 

проблеми. При цьому студентів зацікавлюють практичним використанням 

рішення поставленої задачі. В цьому випадку добре себе зарекомендували 

наведені в якості прикладу клінічні ситуації з життя історичних осіб, 

елементи патологічної анатомії, або особливості травм при заняттях різними 

видами спорту. Теоретична інформація краще сприймається при 

використанні одночасно кількох сенсорних систем: тактильної - при записі 

нових термінів і понять, повторенні рухів для ілюстрації окремих положень, 

вимові нової латинської термінології; зорової - маючи перед собою 

ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, схем і планів, особливо 

анатомічних препаратів (кісток, вологих препаратів трупного матеріалу); 

слухової - сприймаючи інформацію на слух і зіставляючи її з наявною в 

пам'яті. Тому при підготовці матеріалів лекційного і практичного занять 

обов'язково потрібно враховувати ці можливості і готувати матеріал чітко 

планованим, з розставленими смисловими акцентами і, по можливості, 

структурованим у вигляді таблиць, блок-схем, малюнків і тощо. 

Для успішного навчання важливо створити спонукаючі мотиви 

пізнання. Стимулом до навчання для студентів можуть бути позитивні 

приклади, успіхи однокурсників, елементи змагання при роботі в групах. При 

вирішенні цих завдань важливим є забезпечення практичної роботи студентів 

у малих групах, де кількість чоловік не перевищує 12, але найкраще створити 

робочі «пари», «трійки». У невеликих групах у викладача більше 

можливостей для індивідуального підходу до кожного студента, при такому 

методі роз'яснення матеріалу засвоєння покращується, оскільки темп роботи і 

рівень знань студентів можуть значно відрізнятися. Одночасно студенти, 

навчаючись разом, відчувають спортивну командну атмосферу і допо-

магають один одному. 

Вивчення анатомії, як видно з сказаного вище, має важливе значення, 

так як готує студентів до самостійного отримання знань шляхом роботи зі 

спеціальною і навчальною літературою; вміння вивчати наочні посібники; 

виділяти головне в теоретичному матеріалі і використовувати його в 

практичних задачах майбутньої професійної діяльності; служить 

пропагандою здорового способу життя. Слід враховувати велике значення 

вивчення анатомії саме для формування у студентів вміння попередження 

захворювань і реабілітації після них. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У 

ВИКЛАДАННІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ 

Н.Б. Решетілова
1
, Н.М. Куліш

2
 

1
Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

2
Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації  

та спортивної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

За останні роки неодноразово змінювалися програми викладання 

дисциплін у вищих школах і програма викладання нормальної анатомії 

людини зокрема. Інтерес до методології викладання предмету займає 

ключовий момент в навчальних програмах вищої школи.  

На сьогоднішній день головним напрямом є особистісний підхід, що 

формує активну особистість студента, який вільно володіє знаннями, вміє 

вирішувати ситуаційні клінічні задачі. Ці вимоги стосуються, в першу чергу, 

студентів молодших курсів, адже на старших курсах вимоги значно 

ускладнюються і наближуються до реалій клініки. Для правильного форму-

вання особистості студентів необхідно виробити у нього не тільки навички 

уважного сприйняття інформації, але й вміння самостійно аналізувати її, 

приймати відповідні рішення.  

Найбільш сучасними методами розвитку самостійності є проблемне й 

евристичне навчання. Перше передбачає формування припущень, пошук 

нових елементів логічних ланок, висловлення аргументів для їх доказів і 

самостійне формулювання деяких висновків та узагальнень, які є новими 

елементами знань з відповідної теми. Проблемна ситуація - одна із 

закономірностей процесів мислення, його початковий момент. У середині  

50-х років минулого століття С.Л. Рубінштейн у праці «Про мислення і 

шляхи його дослідження» зробив наступний висновок: «Процес мислення 

бере свій початок у проблемній ситуації». Ця теза викликає багато суперечок 

у психологів, тому що мислення може бути як проблемним, так і ні, або 

продуктивним і репродуктивним. Здатність засвоювати дані, оперувати 

узагальненнями, отриманими в готовому вигляді, є ланкою репродуктивного 

мислення, здатність відкривати нове є продуктивним аспектом. Визнання 

продуктивності розумових процесів як властивості мислення будь-якої 

людини має виняткове значення для проблемного навчання, тому що 

максимально розвиває творчі здібності. 

Таким чином, даний напрямок розвиває самостійність студентів, і, 

головне - формує навички навчально-дослідницької роботи. Такий напрямок 

спонукає студентів аналізувати фактично отриманий матеріал, оперувати з 

ним і, таким чином, самостійно отримувати і формулювати нову інформацію 

у вигляді висновків. Ця нова інформація може бути отримана тільки особисто 

студентом, який поставлений у відповідну клінічну (теоретичну на перших 

курсах) ситуацію. Така інформація є найбільш цінною, тому що 
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запам‘ятовується найкраще і найдовше. Головна мета полягає не тільки в 

піднятті рівня розумової діяльності, але й систематизації розумових дій, і, як 

наслідки, кращого, правильнішого вирішення нестереотипних завдань, які 

вимагають творчого підходу.  

Головним компонентом проблемної ситуації є пошук невідомого, 

який опирається на аналіз відомої інформації. Також значущим компонентом 

є проблема протиріч. І останнім компонентом є мотив пошуку. Ці ланки 

вимагають від студентів пошуку шляхів для їх вирішення. Формування 

клінічних завдань для студентів перших курсів, інформація в яких опирається 

на відомі для них теоретичні знання, спонукають майбутніх лікарів мислити. 

Особливо важливо створювати для них теоретичні клінічні ситуації, в яких 

відтворюється розбіжність або невідповідність необхідного і відомого 

знання, способу або дії. 

Головним елементом такого методу є самостійне відкриття невідо-

мого, нового, що потрібно для правильного виконання завдання чи дії. Як 

правило така ситуація виникає, якщо студент не знає способів вирішення 

ситуаційних клінічних задач, не може пояснити факти в цих ситуаціях, тобто 

в разі усвідомлення недостатності попередніх знань для пояснення отриманої 

інформації. Такі ситуації можна відтворити, при необхідності використо-

вувати раніше засвоєні знання в нових практичних умовах. Виходячи з ідеї 

розвитку пізнавальної самостійності студентів, усі різновиди сучасного 

практичного заняття з анатомії на основі принципу проблемності поді-

ляються на проблемні і не проблемні.  

З точки зору внутрішньої специфіки, проблемним слід вважати 

практичне заняття, на якому викладач навмисно створює проблемні ситуації 

й організовує пошукову діяльність студентів з самостійної постановки 

проблеми та її вирішення (вищий рівень проблемності) або сам ставить 

проблему і вирішує їх, показуючи студентам логіку руху думки в пошуковій 

ситуації (нижчий рівень проблемності). 

Таким чином, доцільно використовувати у навчанні «анатомії люди-

ни» ситуаційних клінічних завдань для формування глибоких комплексних 

знань. Формування клінічного лікарського мислення можливо лише за умови 

використання натуральних вологих препаратів, сучасних навчально-методич-

них посібників, таблиць, малюнків, електронних атласів та відеоматеріалів. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПЕДІАТРІЇ НА 4-МУ КУРСІ 

СТУДЕНТАМ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

М.О. Ризничук  

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Педіатрія (від поєднання двох грецьких слів: paidos – дитина та iatreia – 

лікування) – наука про відмінні особливості в будові, діяльності та 

захворюваннях дитячого організму, що базується на цих особливостях, 
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збереження здоров‘я та лікування захворювань у дітей. Педіатрія, як кожна 

наука, має свої особливості, а саме: на дитину не можна дивитися, як на 

зменшену копію дорослого. Значна кількість захворювань починається у 

дитячому віці, ряд захворювань притаманні тільки дитячому віку: рахіт, 

спазмофілія, пілоростеноз, синдроми Патау, Едварса, аномалії конституції. 

Захворювання, які трапляються і в дорослих, у дітей мають свої особливості 

перебігу (наприклад, пневмонії в дітей раннього віку, як правило, двобічні, 

вогнищеві; часто супроводжуються інтоксикаційним синдромом, судомами, 

тощо). Кожен лікар вузької спеціалізації стикається з педіатрією: стоматолог, 

отоларинголог, окуліст, гінеколог, акушер, ортопед і т.д. Педіатрія тісно 

пов‘язана з іншими галузями науки: біохімією, фізикою і біофізикою, 

біологією, а також іншими галузями медицини: терапією, хірургією, гігієною, 

акушерством, гінекологією. Існують особливості збору анамнезу, обстеження 

дітей різного віку, враховуючи їх анатомо-фізіологічні особливості.  

На вивчення педіатрії студентам стоматологічного факультету 4-го 

курсу виділено 45 год., із них 20 год. становлять практичні заняття, 10 год. – 

лекції, 15 год. виділено на самостійну позааудиторну роботу. Уся програма з 

педіатрії складається з двох модулів, а саме: фізіологічні особливості та 

патологічні стани у новонароджених і дітей раннього віку та найбільш 

поширені соматичні та інфекційні захворювання дитячого віку.  

У межах першого модуля проводиться вивчення особливостей 

дитячого організму здорових дітей, фізіологічні та граничні стани 

новонародженої дитини, закономірності фізичного та нервово-психічного 

розвитку, критерії оцінки загального стану хворих дітей. За допомогою 

навчальних алгоритмів пояснюється методика клінічного обстеження дітей, 

збір анамнезу залежно від віку дитини. Викладач пояснює особливості та 

техніку пальпації, перкусії, аускультації при обстеженні дітей. Також 

проводиться розбір основних принципів та правил вигодовування дітей, 

наголошуються переваги природного вигодовування. Розбираються 

принципи раціонального харчування дітей різного віку.  

Другий модуль передбачає вивчення етіопатогенетичних чинників 

найбільш поширених соматичних захворювань дихальної, серцево-судинної, 

травної, сечової системи та системи гемостаза у дитячому віці та їх зв‘язок із 

стоматологічними захворюваннями. Студенти вчаться аналізувати дані 

лабораторних та інструментальних обстежень дітей із вищеперерахованих 

захворювань, складати план їх лікування. Особлива увага приділяється 

принципам невідкладної допомоги при основних синдромах. Увагу студентів 

акцентують на типовій клінічній картині найбільш поширених дитячих 

інфекційних захворювань та принципи їх імунопрофілактики. 

Тривалість одного практичного заняття становить 4 академічні години. 

На початку заняття проводиться контроль рівня підготовки знань шляхом 

початкового тестового контролю із заданої теми. На основній частині заняття 

зі студентами обговорюються основні питання теми, вирішуються ситуаційні 

клінічні задачі. Опитування та фізичне обстеження хворого проводять самі 
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студенти почергово під контролем викладача біля ліжка хворого. Для оцінки 

правильності обстеження постійно залучаються інші студенти. 

Особлива увага приділяється розбору надання невідкладної допомоги 

при різних патологічних станах у дітей. Розбираються алгоритми практичних 

навичок та їх практичне відтворення. Контроль кінцевого рівня підготовки 

проводиться за допомогою тестового контролю. Самостійну позааудиторну 

роботу контролюють шляхом вирішення тестових завдань на заключному 

модулі.  

Студентам стоматологічного факультету читаються п‘ять лекцій, на 

яких акцентується увага на основних клінічних проявах захворювань 

дитячого віку, з зазначенням дії стоматолога при виявленні певних захворю-

вань, та акцентом на невідкладній допомозі.  

Заключний модуль проходить у декілька етапів. Перший етап – це 

проведення тестування знань студентів. На другому етапі проводиться усне 

опитування. При виставленні оцінки за модуль враховуються результати 

тестування, усної відповіді та середній бал успішності з дисципліни. 

Поєднана система аудиторної та самостійної роботи впродовж усього 

циклу вивчення педіатрії дає можливість студентам стоматологічного 

факультету отримувати базові знання та формувати клінічне мислення. 

РОЛЬ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ У 

ПОКРАЩАННІ ВИКЛАДАННЯ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ 

Ю.Є. Роговий, В.В. Білоокий  

Кафедра патологічної фізіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформування медичної освіти в нинішніх умовах ставить чимало 

нових завдань, пов‘язаних з покращанням якості підготовки медичних 

фахівців для системи охорони здоров‘я України. 

Одним із таких важливих завдань для забезпечення кращої якості 

викладання провідної теоретичної дисципліни є ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з патофізіології. Згідно Наказу Міністерства освіти і 

науки України № 1247 від 27 листопада 2015 року Вищий державний 

навчальний заклад України «Буковинський державний медичний 

університет» визначено як базовий ВМНЗ для проведення II етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «патологічна 

фізіологія» серед студентів медичних університетів, яка відбудеться 20-22 

квітня 2016 року на кафедрі патологічної фізіології  Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет». Згідно наказу № 42-Адм від 12.02.2016 року по Вищому 

державному навчальному закладу України «Буковинський державний 

медичний університет», другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 

патологічної фізіології буде проводитися в межах навчального матеріалу за 
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Програмою з патофізіології для студентів вищих медичних навчальних 

закладів IV рівня акредитації (МОЗ України, К., 2014 року).  

Олімпіада складатиметься із трьох турів: I тур – письмове інтегроване 

завдання щодо аналізу патологічних процесів, станів, реакцій; II тур – 

відповіді на теоретичні питання та розв‘язування клініко-патофізіологічних 

задач; IІІ тур – комп'ютерне тестування. Запропоновані критерії оцінювання. 

I тур – письмове інтегроване завдання. За правильне визначення теми заняття 

з предмету патологічної фізіології, до якого має відношення запропонований 

патологічний стан, патологічний процес чи патологічна реакція нарахо-

вується, 0,5 бала. За правильне визначення патологічного стану, патоло-

гічного процесу чи патологічної реакції нараховується 0,5 бала. Максимальна 

кількість балів у першому турі 30 балів. II тур – відповіді на теоретичні 

питання та розв‘язування клініко-патофізіологічних задач. Пропонується три 

теоретичних питання; за повну розгорнуту відповідь на одне питання – 

10 балів. Максимальна сумарна кількість балів - 30. Розв‘язування задач 

(2 задачі); за кожну правильно розв‘язану задачу 5 балів. Максимальна 

кількість балів - 10. Максимальна кількість балів у другому турі - 40 балів. IІІ 

тур – комп'ютерне тестування. Кількість тестів – 60; за кожну вірну відповідь 

на одне тестове завдання 0,5 бала. Максимальна кількість балів - 30. 

Розроблено Положення про порядок проведення Олімпіади з патофі-

зіології, підготовлена документація для проведення Олімпіади (методичні 

рекомендації, програма, анкети учасників, умови проведення, листи-запро-

шення, бланки протоколів тощо). Після завершення заходу, звіт про прове-

дення Олімпіади буде надісланий на адресу Інституту модернізації змісту 

освіти Міністерства освіти і науки, результати Олімпіади будуть висвітлені у 

засобах масової інформації та періодичній пресі. По закінченню ІІ етапу 

Олімпіади вищим навчальним закладам будуть направлені рекомендації 

щодо вдосконалення навчального процесу з патологічної фізіології. 

Таким чином, проведення II етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади на кафедрі патологічної фізіології Вищого державного нав-

чального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

дасть можливість істотно покращити якість навчального процесу з провідної 

теоретичної дисципліни та підвищити рівень складання медичних 

ліцензійних іспитів Крок 1. 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ВИКЛАДАННЯ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ 

Ю.Є. Роговий, Ю.М. Вепрюк  

Кафедра патологічної фізіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформування медичної освіти в нинішніх умовах ставить чимало 

нових завдань, пов‘язаних з покращанням якості підготовки медичних 

фахівців для системи охорони здоров‘я України. 
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Одним із таких важливих завдань для забезпечення кращої якості 

викладання провідної теоретичної дисципліни є нові розробки мульти-

медійних технологій, у яких об'єднані текстова, графічна, відеоінформація та 

анімація складних патологічних процесів, станів та реакцій, що дасть 

можливість істотно поліпшити засвоєння провідної теоретичної дисципліни з 

домінуючим напруженням таких сфер людської свідомості, як мислення і 

інтелект та забезпечити цілеспрямоване, систематичне й послідовне впро-

вадження в практику оригінальних, новаторських способів, що охоплюють 

цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних 

результатів.  

Зокрема, у вирішенні цієї проблеми істотну роль можуть відіграти нові 

розробки мультимедійних технологій щодо більш наглядної демонстрації 

суті типового патологічного процесу, вадного кола, номограми Siggaard-

Andersen, хлоридного зміщення Хамбургера, артеріальної, венозної гіперемії, 

ішемії, тромбоемболії легеневої артерії, токсичної зернистості нейтрофілів, 

тілець Бара, LE-феномену, гіпер- та гіпосегментації ядер нейтрофілів, febris 

recurens, гемолітичних анемій таких як Мінковського-Шофара, еліпсоцитозу, 

лейко-еритробластичного співвідношення, білірубінових каменів жовчного 

міхура, стоматоцитозу, акантоцитозу, дрепаноцитів, таласемії, тілець Гейнца, 

пентади Цельса-Галена при запаленні, крайового розміщення, адгезії і 

трансміграції нейтрофілів, вірусу СНІДу, хронічного мієлолейкозу, 

філадельфійської хромосоми, клітини Березовського-Штернберга, атипового 

мононуклеара, проби Вотчела-Тифно, РДС, мембранозно-проліферативного 

гломерулонефриту, ядерної жовтяниці, Базедової хвороби, механізму 

«pooling» у гемодинамічну стадію шоку, проби Мак-Клюра-Олдрича, 

синдрому Кона, апоптозу, мієломної хвороби, гіперкаліємії, гіпокаліємії, 

ліміту Хейфліка, дихання Чейна-Стокса, Гаспінг дихання, дихання Біота, 

хвороби Віллєбранда, патогенезу шистосоматозу, опісторхозу, тілець Кебота, 

синдрому Іценко-Кушинга. 

Таким чином, упровадження нових розробок мультимедійних 

технологій на кафедрі патологічної фізіології Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет» дасть можливість істотно покращити якість навчального 

процесу з провідної теоретичної дисципліни та підвищити рівень складання 

медичних ліцензійного інтегрованого іспиту Крок 1. 
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КЕЙС ТЕХНОЛОГІЇ - СТРАТЕГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА 

ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ 

Ю.Є. Роговий, В.В. Білоокий  

Кафедра патологічної фізіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформування медичної освіти в нинішніх умовах ставить чимало 

нових завдань, пов‘язаних з покращанням якості підготовки медичних 

фахівців для системи охорони здоров‘я України. 

Одним із важливих завдань для забезпечення кращої якості викладання 

провідної теоретичної дисципліни є впровадження таких методик, які б 

допомогли реалізації особистісного підходу до студента за рахунок 

впровадження одного з ефективних методів ситуаційного навчання – кейс-

методу. 

Використання кейс-методики у навчанні дозволить не лише поліпшити 

розуміння, активізувати пізнавальний інтерес, але й сприяє розвитку 

дослідницьких, комунікативних та творчих навичок. Вперше термін «кейс-

стаді» було використано на початку ХХ століття. Як метод case-study було 

вперше застосовано в навчальному процесі Гарвардської школи бізнесу у 

1921 році. Саме в Гарварді було розроблено перші кейсові ситуації для 

навчання студентів бізнес-дисциплін. 

З методичної точки зору кейс – це спеціально підготовлений 

навчальний матеріал, який «містить структурований опис ситуацій, що 

запозичені з реальної практики». В перекладі з англійської кейс – випадок, 

кейс-стаді – повчальний випадок. Класичним є визначення поняття «кейс-

стаді» як опис ситуації, яка реально існувала. Кейс-стаді, за визначенням 

вчених (Ш.І. Бобохужаев, З.Ю. Юлдашев), це «сукупність умов та обов‘язків, 

що описують конкретні, реальні обставини на даному етапі». Кейс, це завжди 

моделювання життєвої ситуації. Як інтерактивний кейс-метод може засто-

совуватися для закріплення знань і вмінь, що були отримані на попередніх 

заняттях, розвитку навичок аналізу та критичного мислення, зв‘язку теорії та 

практики.  

Кейси (ситуаційні вправи) мають чітко визначений характер і мету. Як 

правило, вони пов‘язані з проблемою чи ситуацією, яка існувала чи й зараз 

існує. При цьому проблема чи ситуація або вже мали якесь попереднє рішен-

ня, або їх вирішення є необхідним і нагальним, а тому потребують аналізу.  

Кожна з проблем (ситуацій), які розглядаються в кейсі, має відповідати 

чотирьом умовам. По-перше, кейси повинні бути правдивими, реалістич-

ними, однак, водночас, не обтяженими деталями, бути за тематикою зв‘яза-

ними з матеріалом, що вивчається. Добрим вважається кейс, який відповідає 

десяти характеристикам якісного кейсу: бути вміло сформульованою клініко-

патофізіологічною ситуацією, стосуватися важливої проблеми, описувати 

невідкладний стан з прийняттям критичного рішення, містити конкретні 
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порівняння, надавати можливість для узагальнення висновків, мати в центрі 

уваги хворого, давати змогу оцінити ефективність вже прийнятих раніше 

рішень, бути оптимальним за розміром, містити оптимальний обсяг 

інформації. По-друге, ситуаційні вправи пропонують розгляд феноменів, з 

якими, як правило, стикаються медики в конкретних умовах. По-третє, кейси 

загострюють інтерес студентів до питань, з якими ті стикаються, підкрес-

люють їх значущість та необхідність вирішення. Кейси також пропонують 

шляхи реакції та вдосконалюють майстерність студентів у вирішенні 

проблем. По-четверте, кейси вдосконалюють практичні навички; спрямо-

вують на пошук відповідних шляхів, можливих реакцій на різноманітні 

ситуації, використання специфічних інструментів та понять. Навчання за 

допомогою кейсів розвиває здатність аналізувати, уникати помилок, які часто 

виникають під час виконання конкретних завдань.  

Мета кейсів – детальний аналіз, а не оцінювання (особливо, завчасне 

оцінювання). Ціллю їх є не презентація специфічних «правильних шляхів», а 

допомога у набутті навичок аналізу. Разом з вдосконаленням аналітичних 

навичок метод ситуаційних вправ стимулює розвиток проникливості, є 

формою перевірки знань, розвиває здатність відокремлювати важливе від 

тривіального, виховує почуття відповідальності в процесі навчання.  

Кейс-підхід має сприяти вдосконаленню здатності ізолювати проблеми 

та приймати ефективні рішення. Крім цього, такий метод може навчати 

студентів аналізувати та розробляти програми дій, що, в свою чергу, мотивує 

їх до правильної поведінки у разі, коли настане час діяти в реальній ситуації. 

Кейс полегшує інтеграцію і застосування знань та розвиває: аналітичні 

навички (вміння відрізняти дані від інформації, класифікувати, виділяти 

суттєву та несуттєву інформацію, аналізувати, представляти та добувати їх; 

мислити чітко й логічно); практичні навички (формування на практиці 

навичок використання теорії, методів та принципів); творчі навички 

(генерація альтернативних рішень); комунікативні навички (вміння вести 

дискусію, переконувати, використовувати наочний матеріал та інші медіа-

засоби, захищати власну точку зору, переконувати опонентів, складати 

короткий та переконливий звіт); соціальні навички (оцінка поведінки людей, 

вміння слухати, підтримувати в дискусії чи аргументувати протилежні 

думки, контролювати себе тощо). Кейси найкращим чином залучають 

студентів до активного вирішення ситуації, до участі в подіях кейса.  

Таким чином, можливість впровадження кейс-метода на кафедрі 

патологічної фізіології слід розглядати як важливий стратегічний підхід до 

покращення якості навчального процесу з провідної теоретичної дисципліни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ VI КУРСУ ІЗ ФАХУ 

«МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» НА КАФЕДРІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ І 

РЕАНІМАТОЛОГІЇ 

В.І. Ротар, О.В. Ротар, Д.В. Ротар 

Кафедра анестезіології та реаніматології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Навчальний процес із студентами VI курсу з фаху «медична 

психологія» здійснюється на кафедрі за двома спеціальностями: анестезіо-

логія та інтенсивна терапія і екстрена та невідкладна медична допомога. 

Навчання за кредитно-модульною системою згідно до положень Болонської 

декларації у системі вищої медичної освіти розпочато з медичними психо-

логами тільки з 2015/2016 н.р. На жаль лекції,згідно програми МОЗ України, 

не передбачені. Навчальний процес складається тільки з двох частин: 

практичні заняття та індивідуальна робота студентів із хворими.  

Надзвичайно актуальним на сьогоднішній день є питання підготовки 

клінічних психологів, здатних не лише проводити традиційні для фахівців в 

галузі медичної психології медико-психологічну експертизу, діагностику, але 

й психологічну корекцію і профілактику. Новітній час вимагає від медичного 

психолога нових практичних умінь у консультативній, реабілітаційній і 

психотерапевтичній роботі з людиною, що зазнає значні труднощі адаптації 

при критичних станах, що пов‘язані з його фізичним, духовним і соціальним 

статусом під час лікування в палатах інтенсивної терапії. 

Основним завданням при викладанні анестезіології і критичних станів 

є опанування практичних навичок і вмінь роботи з хворими. У палатах 

інтенсивної терапії студенти в присутності викладача збирають скарги, 

анамнез, проводять клінічні і психологічні дослідження, оволодівають основ-

ними принципами медичної деонтології, демонструють вміння спілкуватися з 

хворими з урахуванням їх психологічних особливостей і фізичного стану. На 

практичних заняттях майбутні лікарі набувають практичних навичок з 

серцево-легеневої реанімації, підготовці хворих до операції, проведення 

невідкладної допомоги та інтенсивної терапії при критичних станах (шокові 

стани, кома, інсульти, клінічна смерть, тощо). Слід зазначити, що студенти 

активно відзиваються про таку навчальну тактику, яка значно допомагає їм у 

набутті нових знань у процесі здобуття фаху лікаря. 
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ВІДПОВІДНІСТЬ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З 

МІКРОБІОЛОГІЇ, ІМУНОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ ПОТРЕБАМ 

СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ 

Д.В. Ротар, С.Є. Дейнека, А.О. Міхєєв, А.В. Гуменна  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

«Мікробіологія, імунологія та вірусологія» є одним із основних курсів 

для підготовки фахівців за спеціальністю «лікувальна справа». Дисципліну 

читають студентам 2-3 курсів після біології, хімії та гістології. Згідно з 

робочою навчальною програмою передбачено: лекцій - 30 год. та практичних 

занять – 100 год. та 60 год. тем, винесених на самостійне опрацювання. Дана 

дисципліна є важливим та невід‘ємним фрагментом у формуванні 

повноцінного та якісного фахівця в галузі «медицина». Розуміння етіології 

багатьох захворювань, де мікроорганізми виступають як першопричина чи як 

ускладнення основної патології, дає можливість майбутньому лікарю вільно 

маніпулювати терапевтичними елементами. Усвідомлюючи динаміку та 

потреби сучасної медицини кафедра ставить перед собою завдання йти у 

ногу з даними вимогами та формувати конкурентоспроможних випускників. 

Лабораторна діагностика основних збудників інфекційних захворювань 

передбачає опанування навичок проведення бактеріологічних, мікологічних, 

вірусологічних, серологічних та інших досліджень направлених на виділення 

збудника хвороби, його ідентифікацію й встановлення чутливості до 

антибіотиків. З цією метою до кожного практичного заняття для студентів 

готують наочні матеріали для проведення таких досліджень відповідно теми 

навчальної програми.  

Епідеміологічна ситуація у світі з різних інфекційних захворювань є 

дуже нестійкою, непередбачуваною та залежною від багатьох чинників. 

Наприклад, ще рік тому неабияк актуально звучала проблема із лихоманкою 

Ебола. Відразу ж після стабілізації ситуації ВООЗ у південно-західній 

Африці на перші шпальти виступив вірус Зіка. Лихоманка Зіка зуміла 

привернути до себе увагу в 2007 році після подій на островах Яп в Тихому 

океані (Федеративні штати Мікронезії), де перехворіло 70% жителів (не 

менше 5000 чоловік), та в 2013 році ще більш масштабним спалахом 

лихоманки Зіка в Полінезії, де повідомлялося вже про 28 тисяч випадків 

зараження. У 2014 році вірус поширився на схід через Тихий океан і досяг 

Південної Америки, Центральної Америки, Карибських країн і наразі 

вважається пандемією. 

Маючи можливість моделювати робочу навчальну програму залежно 

від потреб сьогодення, кафедра може відступати від неактуальних тем та 

виносити їх на самостійне вивчення, а теми, які на сьогодні є неабияк 

важливими, навпаки, вносити до тем практичних занять. Звичайно, щорічно 

змінювати перелік тем у тематичному плані було б нераціонально, але варто 
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розуміти, що у Буковинському державному медичному університеті 

навчаються студенти не тільки з різних країн, а й з різних континентів, тому 

саме такого питання стосується обговорювана нами проблема. Адже 

неможливо об‘єднати та урівняти потребу у вивченні певних розділів для 

різних територій. Ті інфекції, які для нашого краю є буденними, водночас 

вони є екзотикою, наприклад, для студентів із Африки чи Індії, і, навпаки, те 

що в нас вважається завезеними екзотичними інфекціями, для іноземців є 

дуже важливими. А адаптація іноземних студентів під потреби епідеміо-

логічної ситуації в Україні, на нашу думку, є невдалим проектом. Недоліків 

чи прогалин, які можливі в разі таких невідповідностей, не уникнути. 

Критеріями оцінки підготовки наших студентів будуть результати їх 

працевлаштування, та відгуки про якість їх роботи. Тому усвідомлюючи всю 

відповідальність та важливість того обсягу матеріалу, який викладається на 

кафедрі мікробіології та вірусології Буковинського державного медичного 

університету для студентів, як громадян України, так і іноземців, ми б 

прагнули не до скорочення обсягів тематичних планів, а до їх мобільності 

для кращої адаптації до потреб сучасної медицини. 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ВИВЧЕННІ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ, ІМУНОЛОГІЇ З 

ТЕХНІКОЮ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТАМИ, 

ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЛАБОРАТОРНА 

ДІАГНОСТИКА» 

Д.В. Ротар, Н.Д. Яковичук, А.В. Гуменна, О.О. Бліндер 

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Статус сучасного викладача вищого державного навчального закладу 

передбачає якісне та швидке орієнтування у формах та засобах передачі 

інформації. Крім того, доступ до інформаційних ресурсів дозволяє опти-

мізувати професійну діяльність педагога, як у підготовці до заняття, так і в 

контролі знань студентів. Основним завданням, яке ставить перед собою 

викладацький склад кафедри мікробіології та вірусології, є формування 

якісної моделі майбутнього фахівця з лабораторної діагностики, оскільки 

дисципліна, яка викладається на кафедрі, є основною у формуванні знань, 

вмінь та практичних навичок студентів. 

Заняття з мікробіології, вірусології, імунології з технікою мікробіо-

логічних досліджень для студентів 3-4 курсів, що навчаються за спе-

ціальністю «лабораторна діагностика», передбачають опанування навичок 

проведення бактеріологічних, мікологічних, вірусологічних, серологічних та 

інших досліджень, направлених на виділення збудника хвороби, його 

ідентифікацію й встановлення чутливості до антибіотиків. З цією метою до 

кожного практичного заняття для студентів готують наочні матеріали для 

проведення таких досліджень, відповідно теми навчальної програми. Та 
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дотримуючись режиму роботи та правил безпеки, студентам не завжди 

можна продемонструвати справжні патогенні мікроорганізми, тому на 

заняттях використовують лише непатогенні чи умовно патогенні мікроби, а 

інколи увесь експеримент зводиться лише до реєстрації результатів 

дослідження. Коли це стосується студентів будь-яких інших спеціальностей, 

то це все сприймається схвально, але маючи справу із студентами, що 

навчаються за спеціальністю «лабораторна діагностика», дозволити створити 

прогалину у формуванні навичок по безпеці та техніці проведення 

мікробіологічних досліджень неприпустимо, адже при працевлаштуванні у 

мікробіологічну лабораторію майбутній лаборант уже самостійно буде 

виконувати дану роботу.  

Інтерактивні технології дозволяють викладачу та студентам самостійно 

розв‘язати низку практичних і організаційних завдань, таких як підготовка 

студентів до роботи в реальних умовах, відпрацьовування основних навичок 

роботи з обладнанням, навчання дотримання вимог техніки безпеки в 

безпечних умовах «віртуальної лабораторії», розвиток спостережливості, 

уміння виділяти головне, визначати цілі і задачі роботи, планувати хід 

експерименту, робити висновки, розвиток вмінь пошуку оптимального 

рішення, уміння переносити реальне завдання в модельні умови і навпаки, 

ведення лабораторних журналів, проведення експериментів, недоступних 

(заборонених) в умовах кафедральної лабораторії. Дистанційний практикум 

лабораторної роботи дає можливість керування часом проведення експери-

менту та реальну економію витратних матеріалів і обладнання.  

Наприклад, будь-яке мікробіологічне дослідження складається із трьох 

етапів: виявлення мікроорганізма-збудника, виділення його в чистій культурі 

та ідентифікацію, що потребує часу на культивування мікроорганізмів (для 

більшості мікроорганізмів для цього потрібно 24-72 год.). Дуже часто саме 

цей критерій не дає можливості повноцінно опанувати навички достовірної 

реєстрації результатів, бо обмежується тривалістю практичного заняття. 

Якщо дослідження продовжується й на наступному занятті, яке має вже іншу 

тему, то це відволікає студентів, змушуючи їх переключатись з однієї теми на 

іншу. При цьому достовірність результатів суттєво знижується, адже перетин 

між різними дослідними матеріалами в ході дослідження неприпустимий 

через можливість перехресного забруднення. Ще один критерій проведення 

мікробіологічного дослідження, яким є витратні матеріали та устаткування, 

ставить перед вибором: варто чи ні, та скільки це коштуватиме? Діагностика 

в сучасній медицині розвивається з неймовірною швидкістю: використання 

коштовних діагностичних наборів, тест-систем, бак- та ПЛР-аналізаторів та 

інших для навчальних цілей, фінансово є суттєво витратним пунктом у 

бюджеті навчального закладу. Сюди ж варто віднести досліджувані 

матеріали, а саме: кров, сироватка крові, змиви, біопсійний матеріал, 

випорожнення, сеча, харкотиння, секційний матеріал та ін. Підібрати їх для 

необхідної теми заняття неможливо, адже тема заняття просто не може 

залежати від епідемічної ситуації, а зберігати живими та життєздатними 
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мікроорганізми можливо не більше 24 год. у спеціальних консервуючих 

середовищах. Щодо тем з особливо небезпечних інфекцій, то це взагалі 

заборонено, адже дозвіл на роботу із такими мікроорганізмами, як 

обговорювалось вище, мають лише відповідні лабораторії. 

Отже, інтерактивні технології у мікробіології не тільки спрощують, 

здешевлюють, роблять доступним та демонстративним проведення важких 

небезпечних та коштовних мікробіологічних досліджень для студенів 3-4 

курсів, що навчаються за спеціальністю «лабораторна діагностика», а й 

ставлять освітній процес на одну сходинку із сучасним поколінням студентів, 

які на «ти» із мережею Інтернет. 

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» ТА «ПЕДІАТРІЯ» 

С.С. Ротар 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психіатрія, наркологія» є 

засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навичок первинної 

діагностики, лікування, профілактики психічних розладів, психосоціальної 

реабілітації пацієнтів з психічними розладами, в тому числі зумовлених 

прийомом психоактивних речовин, необхідних на первинному рівні надання 

медичної допомоги. Тому лікарю будь-якого фаху дуже важливо уміти 

правильно оцінити стан свідомості хворої людини.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психіатрія, наркологія» 

є вивчення етіології, патогенезу, типів перебігу та клінічних проявів 

психічних та психосоматичних розладів, визначення попереднього діагнозу 

психічних та психосоматичних розладів, тактики ведення пацієнтів з 

психічними розладами, використання методів профілактики психічних та 

психосоматичних розладів. 

Важливим питанням у вивченні психіатрії та наркології є мето-

дологічна спрямованість лекцій, практичних занять та самостійної роботи 

студентів з метою розуміння і засвоєння змін психічної діяльності внаслідок 

ендогенних та екзогенних психічних захворювань; підготовка лікарів, які б 

забезпечили лікувально-профілактичні, освітні, виховні та інші заклади 

висококваліфікованою медичною допомогою; фахівців, спроможних ефек-

тивно здійснювати психопрофілактику, психодіагностику, психологічне 

консультування, психокорекцію й реабілітацію хворих в амбулаторних 

умовах, в умовах сім‘ї, у виховних та освітніх закладах; займатися науковими 

дослідженнями у даній галузі.  

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: 

лекції, практичні заняття та самостійна робота, в організації якої істотну роль 

відіграють консультації викладачів.  
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Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної 

діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам 

контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структуровано-

му за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до 

реальних. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні 

вивчення усіх тем модуля на останньому занятті. До підсумкового контролю 

допускаються студенти, які відвідали усі, передбачені програмою аудиторні 

заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за 

мінімальну.  

Форми підсумкового модульного контролю успішності навчання мають 

бути стандартизованими i складатися з контролю теоретичної та практичної 

підготовки і здійснюватися шляхом вирішення тестових завдань, ситуаційних 

задач, демонстрації вмінь біля ліжка хворого. 

Досвід, набутий нами під час викладання предмету «Психіатрія та 

наркологія» засвідчує, що при дотриманні викладачами в навчальному 

процесі вимог робочої навчальної програми студенти успішно засвоюють 

завдання дисципліни. 

ВИВЧЕННЯ CЕКСОЛОГІЇ ТА СЕКСОПАТОЛОГІЇ 

Р.І. Рудницький, Н.С. Карвацька 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Метою викладання навчальної дисципліни «Сексологія та сексо-

патологія» на 5 курсі студентам зі спеціальності «Медична психологія» є 

вивчення основних питань сексуальності людини в нормі та патології з 

урахуванням соціокультурного, психоемоційного і біомедичного аспектів, 

що сприятиме підготовці фахівця, здатного забезпечити високий рівень 

лікувально-профілактичної та медико-психологічної роботи.  

При вивченні сексології і сексопатології стоїть завдання викладення 

сучасних поглядів на стан сексуального здоров‘я людини та вплив на нього 

різних соціальних, психологічних, біологічних, екологічних та інших факто-

рів, вивчення та впровадження системи профілактичних заходів, спрямова-

них на запобігання виникнення і розвитку порушень та девіацій сексуального 

здоров‘я, соціально-гігієнічних основ сексуальності людини, сучасних та 

перспективних методів лікування сексуальних розладів у загальній системі 

практики охорони здоров‘я. 

Предметом вивчення сексопатології є вивчення статевих розладів і 

розроблення методів їх діагностики, лікування та профілактики. Вона розді-

ляється на загальну та спеціальну. Загальна сексопатологія вивчає епіде-

міологію, загальні клінічні прояви порушень сексуального здоров‘я, чинники 

ризику, причини і умови виникнення сексуальних порушень, питання кліні-
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ки, лікування та профілактики сексулаьних порушень. Спеціальна сексопато-

логія вивчає окремі нозологічні форми сексуальних розладів і сексуальні 

девіації. 

У процесі оволодіння даним курсом студент повинен демонструвати 

розуміння загальних принципів організації сексопатологічної служби в 

Україні, демонструвати володіння принципами деонтології в роботі з 

хворими, проводити первинне опитування та огляд пацієнтів зі скаргами на 

порушення сексуальної функції, виконувати основні клініко-діагностичні 

методики та вірно трактувати їх результати. Здатність класифікувати та 

аналізувати клінічні форми сексуальних розладів дає можливість проводити 

лікувальні заходи, доступні на доспеціалізованому етапі надання сексо-

логічної допомоги. Володіння основними принципами лікування та профі-

лактики копулятивних дисфункції допоможе у вирішенні питань надання 

висококваліфікованої медичної допомоги хворим. Студенти оволодівають 

знаннями сучасних проблем сексології та сексопатології; перспективами 

розвитку і вдосконаленням діагностики та лікування статевих розладів. 

Для кращого засвоєння лекційного курсу та при проведенні практичних 

занять широко застосовується ілюстраційний матеріал: таблиці, слайди, 

мультимедійний проектор, демонстрація хворих. Використання ефективних 

комп‘ютерних технологій допомагає викладачу вирішити багато задач, 

пов‘язаних з покращенням засвоєння теоретичного матеріалу. Безумовно, 

наявність добре підібраного матеріалу по темі практичного заняття дозволяє 

привернути увагу студента, підвищити його зацікавленість до предмета, 

сприяє закріпленню пройденого під час заняття. Ці технології особливо 

необхідні, коли під час проведення практичних занять в клініці немає 

тематичних хворих з тією чи іншою патологією. На кафедрі розроблені 

робочі навчальні програми, методичні рекомендації, тестові навчальні 

завдання, які також сприяють покращенню засвоєння матеріалу. 

Результатом впровадження рейтингової системи оцінювання є стиму-

лювання студентів до навчання, для викладачів - вдосконалення системи 

об'єктивної оцінки якості знань, забезпечення «прозорості» системи вищої 

освіти. Тому у навчанні сучасних студентів інноваційні інформаційні 

технології використовуються у вигляді більш активного залучення їх до 

активного використання Інтернету. Оновлений сайт університету, на сайті 

кафедри розміщені всі навчально-методичні матеріали як до практичних 

занять, так і до підготовки до підсумкового модульного контролю, а також до 

Крок – 2, Крок – 3 (надані банки тестових завдань, ситуаційні задачі тощо), 

електронний курс в МООDLЕ. 

Вміння працювати біля ліжка хворого, аналізування результатів 

об‘єктивних методів дослідження – це безумовний пріоритет, який завжди 

надавався вітчизняною вищою школою і сприяв підвищенню ефективності 

навчального процесу. Такий підхід дозволяє творчо та ефективно виявляти та 

вирішувати проблеми і труднощі, пов‘язані з індивідуальними варіантами 

розвитку особистості, застосовувати теоретичні знання сексології та 
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сексопатології в різних сферах медицини та вести просвітницьку діяльність 

по попередженню порушень у розвитку дитини. 

ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНО – ПІЗНАВАЛЬНОГО АСПЕКТУ В 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ – ПСИХІАТРІВ ДО 

ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

С.М. Русіна  

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка  

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Входження України в Європейський освітній простір, вимагають 

підвищення вимог до якості освіти. Це стосується професійної підготовки 

майбутніх лікарів – психіатрів.  

Однією з головних якостей конкурентоспроможного медичного фа-

хівця є також розвинуті комунікативні здібності, а саме вміння переконувати, 

встановлювати довірливі взаємини, проводити психотерапевтичну бесіду.  

Однак це все не дається людині від народження і не формується в 

процесі накопичення життєвого досвіду. Ці навички потрібно цілеспрямо-

вано опановувати в процесі спеціального навчання. Для цього не достатньо 

знань лише з психології, етики, філософії, історії та культурології. Потрібно 

враховувати специфіку професійної діяльності майбутнього лікаря - 

психіатра. 

Сучасна практична підготовка майбутніх лікарів з психіатрії до 

професійної діяльності ґрунтується у більшій мірі на оволодінні ними 

фундаментальними спеціальними та професійними знаннями у процесі 

вивчення навчальної дисципліни. Однак оволодінню знань саме з профе-

сійного спілкування майбутніх психіатрів значна увага не приділялася. Такий 

стан зумовив суперечність між високим чи достатнім рівнем теоретичної 

підготовки випускників медичного профілю та низьким рівнем сформованої 

компетентності професійного спілкування.  

Тому основним напрямком нашої роботи стало формування компе-

тентності професійного спілкування з урахуванням професійної діяльності 

майбутніх лікарів – психіатрів.  

На практичні заняття для лікарів – інтернів 1-го року відведено 

робочою програмою 265 годин, а для 2-го року – 163 години, що складає 

найбільший відсоток від запланованих годин. Саме на практичних заняттях 

лікарі – інтерни на очному циклі самостійно під керівництвом викладача 

проводять мікрокурації психічно хворих в процесі яких відпрацьовуються і 

практичні навички спілкування. 

Таким чином, знання психології спілкування, риторики, етики та 

культури професійного спілкування, фахової термінології стало невід`ємною 

частиною професійної підготовки лікарів – психіатрів. 
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ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХІАТРІЯ» 

С.М. Русіна  

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка  

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В Україні відбувається процес реформування освіти, удосконалення її 

напрямку та змісту. Перед вищою школою постають нові завдання, а саме – 

не тільки дати студенту певні знання, уміння і навички, але й допомогти їм 

активно соціалізуватися, зайняти певну життєву позицію. Тому проблема 

оптимізації процесу адаптації студентів до майбутньої професійної діяль-

ності є надзвичайно актуальною. 

Важливою складовою «входження» студента 4 курсу у нове сере-

довище пацієнтів із порушенням психіки при вивченні дисципліни «пси-

хіатрія» є досить важливою проблемою як для викладачів курсу психіатрії та 

медичної психології, так і для студентів.  

Адаптація студентів до освітніх умов вищих навчальних закладів, 

зокрема спілкування із душевно хворими, визначає ступінь їхньої соціа-

лізації, під час якої відбувається не лише інтеграція майбутніх медиків у 

соціум, але й постійний, безперервний професійний та особистісний розвиток 

їх самовдосконалення і самореалізації. 

Залучення студентів у цілісну систему соціальних відносин і зв‘язків 

стає помітним на практичних заняттях з психіатрії, де студенти, під 

керівництвом викладача, проводять мікрокурацію психічно хворих із 

збереженою та порушеною свідомістю. За нашими спостереженнями на 

перших заняттях з психіатрії студенти поводяться вкрай обережно та 

боязливо у спілкуванні з хворими. Під кінець осіннього та весняного 

семестрів мікрокурації, які проводяться вже кожним студентом, є більш 

активними та професійними. Згідно з навчальним планом студенти впродовж 

року опановують основні методи діагностики, а саме – клініко-психо-

патологічний та експериментально-психологічний, які потребують безпо-

середньої участі пацієнта, що, на нашу думку, є активним, усвідомленим 

«входженням» в нове, до цього часу незрозуміле, середовище життє-

діяльності психічно хворої людини із розумінням її проблем.  

Таким чином, на курсі психіатрії та медичної психології дотримуються 

основного постулату медицини – «робота біля ліжка хворого», що приносить 

свій позитивний результат. 
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕДИЧНИХ 

ФАХІВЦІВ З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 

(ОКР – СПЕЦІАЛІСТ) В УКРАЇНІ 

С.І. Рябий, Л.І. Гайдич  

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформування медичної освітньої галузі в Україні покликане створити 

науково-методичне підґрунтя для формування кваліфікованих конкуренто-

спроможних фахівців для потреб світової медичної спільноти. Однією з 

найважливіших складових у підготовці студентів з напряму «Лікувальна 

справа» (ОКР – спеціаліст) є засвоєння морально–етичних питань та навичок 

у професійній діяльності.  

За відомим визначенням, медична етика включає в себе сукупність 

норм поведінки та моралі у сфері діяльності медичного працівника. У моралі 

слід виділяти три основних елементи: моральна свідомість, моральна 

діяльність та моральні взаємини. З останнім тісно пов‗язане виділення 

медичної деонтології як сукупності етичних принципів і правил поведінки 

медичного працівника під час виконання професійних обов‗язків. Важливою 

особливістю наведеної схеми є чітка залежність від етапу історичного 

розвитку людства та відповідність запитам сьогодення. У сучасних складних 

умовах соціально-економічної кризи не забарилась нагадати про себе і криза 

духовності. Зміна політичних та економічних стосунків неминуче спричиняє 

закономірну реакцію з боку соціуму. Все це пояснює деяке переформа-

тування поглядів на сучасні пріоритети формування професійного медичного 

фахівця як з боку студентів, так і викладачів. Питання засвоєння «високих 

моральних цінностей», яким у недалекому минулому приділялась велика 

увага, у сьогоднішніх умовах викликає поблажливе іронічне ставлення, а 

деколи й навіть роздратування через невідповідність задекларованому і 

реальному. При анкетуванні студентів 2-3-х курсів з напряму «Лікувальна 

справа» (ОКР – спеціаліст) про мотиваційні чинники у виборі й становленні 

їх майбутнього професійного зростання, переважна більшість опитаних 

(80,2%) обрала професійну складову і лише 9,6 % респондентів відзначили 

морально-етичну ланку. На жаль, акценту на покликанні служінню людям як 

визначальній рисі у формуванні фахівця та професійному самоствердженні, 

нині приділяється недостатня увага. Для порівняння, у більшості країн 

Євросоюзу, при екзаменуванні медичних фахівців на виявлення професійних 

вмінь важливе значення приділяють демонстрації рівня оволодіння 

навичками поведінки та спілкування з стандартизованим пацієнтом, 

родичами та медперсоналом. Так, на медичних факультетах у німецьких 

вишах деонтологічні питання є критичними при оцінюванні якості оволо-

діння професійними навичками. Зокрема, екзаменованій особі може бути 

відмовлено у зарахуванні іспиту на визначення професійних вмінь у разі 
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допущення суттєвих помилок або нехтування морально-етичними аспектами 

діяльності навіть при бездоганній техніці виконанні практичної навички.  

У сьогоднішніх умовах девальвації загальнолюдських цінностей, 

необ‗єктивного і деколи принизливого висвітлення діяльності медичних 

фахівців у ЗМІ, вкрай низької оплати праці, проблема створення належного 

рівня мотивації у студентів за напрямом «Лікувальна справа» (ОКР – спе-

ціаліст) постає особливо гостро. Саме тому при підготовці майбутніх лікарів 

зростає роль авторитету викладача вищої школи, що полягає не тільки в 

демонстрації студентам свого професіоналізму у вузькому сенсі, а й ство-

ренні у студентів позитивного відгуку на етико-деонтологічні питання 

діяльності. Зважаючи на давно відоме гасло – «краще один раз побачити, ніж 

сто разів почути», навчально-виховний процес у клінічній медицині повинен 

базуватися не стільки на навчанні, скільки на наслідуванні. Вбачається за 

доцільне розширити контроль якості засвоєння комунікаційних навичок та 

морально-етичних і деонтологічних питань у системі дистанційної освіти, 

стимуляційного та проблемно-орієнтованого навчання. Врахування людсько-

го фактору у системі вищої медичної освіти поряд з активним впроваджен-

ням сучасних інформаційних технологій навчання може стати одним із 

шляхів боротьби з наслідками інформаційно-технологічної сингулярності та 

подолання когнітивної асиметрії.  

Таким чином, одним із пріоритетів навчальної діяльності при підго-

товці медичних фахівців з напряму «Лікувальна справа» (ОКР – спеціаліст) в 

умовах реформування системи вищої освіти в Україні є застосування сучас-

ного концептуального підходу у засвоєнні морально-етичних комунікаційних 

навичок, що створить засади для інтеграції у світову медичну спільноту.  

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ В 

МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

І.Г. Савка  

Кафедра судової медицини та медичного правознавства 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сьогодні можемо спостерігати, як вища медична освіта України все 

ширше інтегрується в Міжнародний освітній простір. Це дозволяє учасникам 

освітнього процесу здобути нові знання та досвід у провідних вищих 

навчальних закладах Європи та інших частин світу, познайомитися з новими 

технологіями та методиками викладання тих чи інших навчальних дисциплін, 

завести корисні знайомства та вдосконалити свій рівень іноземної мови, 

презентувати свій навчальний заклад на міжнародній освітній арені. 

Студенти різних факультетів ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет» вже більше 10 років відправляються на стажування в 

клініки провідних університетів Австрії, Німеччини, Італії та ін. у рамках 

літньої виробничої практики та академічного взаємного обміну. 
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Основним регламентуючим документом на сьогодні, який забезпечує 

право на академічну мобільність – є «Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність», затверджене Постановою Кабінету 

Міністрів України за № 579 від 12.08.2015 року. 

Чинне Положення встановлює порядок організації програм академічної 

мобільності для учасників освітнього процесу вітчизняних вищих навчальних 

закладів на території України чи поза її межами та учасників освітнього 

процесу іноземних вищих навчальних закладів чи наукових установ на 

території України. 

Згідно з ним, право на академічну мобільність може бути реалізоване 

на підставі Міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та 

науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між 

вітчизняними вищими навчальними закладами або їх основними структур-

ними підрозділами, між вітчизняними та іноземними вищими навчальними 

закладами чи науковими установами та їх основними структурними 

підрозділами. Також таке право може бути реалізоване вітчизняним учасни-

ком освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією 

вітчизняного вищого навчального закладу чи наукової установи, в якому він 

постійно навчається або працює, на основі індивідуальних запрошень та 

інших механізмів. 

При цьому учасники освітнього процесу, які є здобувачами вищої 

освіти в межах програм академічної мобільності, зараховуються до вищих 

навчальних закладів чи наукових установ-партнерів в Україні як такі, що 

тимчасово допущені до освітнього процесу і мають права та обов‘язки 

здобувачів вищої освіти вітчизняного вищого навчального закладу. 

Упродовж 2015-2016 н. р. на навчання за взаємним обміном до ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет» прибуло двоє 

громадян Італії – студентів університету Фоджа, які вибрали наш навчальний 

заклад з-поміж багатьох інших вищих навчальних медичних установ Європи. 

Зазначені студенти зараховані на навчання на правах учасників 

освітнього процесу, як здобувачі Вищої медичної освіти в нашому ВДНЗ 

медичного факультету №3, з вивченням навчальних дисциплін англійською 

мовою, передбачених Програмою для студентів 3-го курсу спеціальності 

«Лікувальна справа» на умовах Програми Міжнародного академічного 

обміну Erasmus + (Key Action 1 – Mobility for Learners and Staff. Higher 

Education Student and Staff Mobility). 

Отже, академічна мобільність студентів за взаємним обміном на 

підставі Договорів про Міжнародну співпрацю між навчальними закладами-

партнерами в рамках Міжнародних програм – є гарним прикладом і 

складовою інтеграції в Міжнародний освітній простір. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИХ 

ДЕРЖАВНИХ ВИПУСКНИХ ІСПИТІВ У СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

С.І. Сажин 

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Підготовка фахівців за спеціальністю «Медична психологія» у Вищому 

державному навчальному закладі України «Буковинський державний 

медичний університет» здійснюється з 2001 року. 

Починаючи з 2014 року державна атестація студентів випускного курсу 

здійснювалася за результатами ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. 

Медична психологія» та практично-орієнтованих іспитів із внутрішньої 

медицини, професійних та інфекційних хвороб; гігієни, соціальної медицини, 

організації та економіки охорони здоров‘я; дитячих хвороб з дитячими 

інфекційними хворобами; загальної та медичної психології; психіатрії та 

наркології. 

Враховуючи відсутність досвіду підготовки студентів спеціальності 

«Медична психологія» до випускного ліцензійного інтегрованого іспиту, в 

університеті створений он-лайн ресурс із базою запитань іспиту «Крок 2. 

Медична психологія», де студенти у навчальному та контролюючому 

режимах мали можливість опрацювати теоретичні запитання з випускових 

дисциплін. Створена робоча група з моніторингу активності та успішності 

студентів на сервері дистанційного навчання. Окрім того, зі студентами 

шостого курсу у ХІІ семестрі щомісяця проводилися діагностично-тренінгові 

тестування. При підведенні підсумків тестування виділені студенти, які 

склали «групу ризику», оскільки набрали найменший відсоток правильних 

відповідей з окремих профілів. З такими студентами додатково проводилася 

робота з підготовки до Державних випускних іспитів із урахуванням 

виявлених недоліків. Наведений підхід до підготовки студентів є виправда-

ним, оскільки у 2014 та 2015 роках усі випускники подолали мінімальний 

прохідний бар‘єр, встановлений Державною організацією «Центр тестування 

професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при МОЗ України». Найвищі результати за 

субтестами у 2014 та 2015 роках отримані з загальної та медичної психології; 

психіатрії та наркології, дещо нижчі – з дитячих хвороб з дитячими 

інфекційними хворобами. 

Практично-орієнтовані державні випускні іспити проводили у два 

етапи: перший – з клінічних дисциплін біля ліжка хворого або вагітної, а з 

гігієнічних дисциплін – шляхом вирішення ситуаційних задач; другий етап 

полягав у виконанні кожним студентом стандартних вмінь та практичних 

навичок із конкретної дисципліни згідно з переліком вмінь та практичних 

навичок, винесених на практично-орієнтований державний випускний іспит з 
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кожної дисципліни. Екзаменаційні комісії цю частину іспиту приймали у 

спеціально обладнаних залах з навчально-наочними посібниками, муляжами, 

манекенами тощо. 

Найвищий середній бал та якісна успішність продемонстровані сту-

дентами зі спеціальних практичних дисциплін: загальна та медична психо-

логія, психіатрія та наркологія. Крім мотиваційної складової студентів – май-

бутніх медичних психологів, варто відзначити створення та активне функціо-

нування впродовж десяти років єдиного у вищих медичних навчальних 

закладах України медико-психологічного центру, де студенти старших курсів 

мають змогу удосконалювати практичні навички під керівництвом досвідче-

них лікарів-психіатрів, психотерапевтів та медичних психологів. 

Успішна підготовка студентів зі спеціальності «Медична психологія» 

полягає у якісній підготовці, у т.ч. самопідготовці, до ліцензійного інтегрова-

ного іспиту та опанування практичних навичок на клінічних базах універ-

ситету. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ З 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

С.В. Самойленко 

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації  

та спортивної медицини  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Організація самостійної роботи з фізичного виховання зі студентами 

набуває надзвичайно великого значення на сьогоднішній день, коли в 

навчальних програмах ВНЗ на практичні заняття з цього предмету 

відводиться 30 годин на рік. За цих умов лише самостійні тренування здатні 

забезпечити підтримку мінімально необхідного рухового режиму. 

Завдання викладача в цьому випадку полягає в правильній організації, 

підборі форм та методів занять, консультуванні та контролі. Самостійні 

тренувальні заняття можна проводити індивідуально або в групі з 3–5 

чоловік і більше. Групове тренування більше ефективне, ніж індивідуальна. 

Необхідно пам'ятати, що самостійні заняття поодинці можна проводити 

тільки на стадіонах, спортивних майданчиках, у парках, у межах населених 

пунктів. 

Займатися рекомендується 2–7 разів на тиждень по 1–1,5 години. 

Займатися менше 2 разів у тиждень недоцільно, тому що це не сприяє підви-

щенню рівня тренованості організму. Кращим часом для тренувань є друга 

половина дня, через 2–3 години після обіду. Можна тренуватися і у інший 

час, але не раніше, ніж через 2 години після прийому їжі та не пізніше, ніж за 

годину до відходу до сну. 

Тренувальні заняття повинні носити комплексний характер. Тобто 

сприяти розвитку всього комплексу фізичних якостей, а також зміцненню 

здоров'я та підвищенню загальної працездатності організму. Спеціалізований 
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характер занять, тобто заняття обраним видом спорту, допускається тільки 

для кваліфікованих спортсменів. Кожне самостійне тренувальне заняття 

складається із трьох частин: підготовчої, основної і заключної. 

Підготовча частина (розминка) ділиться на дві частини: загальнорозви-

ваючу та спеціальну. Загальнорозвиваюча частина складається з ходьби (2–

3 хв.), повільного бігу (жінки – 6–8 хв., чоловіки – 8–12 хв.), тобто 

загальнорозвиваючих гімнастичних вправ на всі групи м'язів. Вправи 

рекомендується починати із дрібних груп м'язів рук і плечового пояса, потім 

переходити на більші м'язи тулуба й закінчувати вправами для ніг. Після 

вправ силового характеру й на розтягування варто виконувати вправи на 

розслаблення. Спеціальна частина розминки має на меті підготувати до 

основної частини занять ті або інші м'язові групи та кістково-зв'язковий 

апарат і забезпечити нервово-координаційне та психологічне налаштування 

організму на заплановане в основній частині заняття виконання вправ. 

У спеціальній частині розминки виконуються окремі елементи 

основних вправ, імітаційні, спеціально-підготовчі вправи, виконання основ-

ної вправи по частинам і в цілому. При цьому враховуються темп і ритм 

майбутньої роботи. Наприклад, у занятті по тренуванню в бігу на 100 м 

спеціальна розминка може складатися з бігу із прискоренням на 30–60 м, 

дріботливий біг на 30–40 м, біг з високим підніманням стегна на 30–40 м, біг 

стрибковими кроками на 20–30 м. Кожна вправа повторюється по 2–4 рази. 

Якщо в тренуванні заплановано два й більше види занять, наприклад біг 100м 

і стрибки, то перед початком кожного виду необхідно зробити спеціальну 

розминку.  

В основній частині вивчаються спортивна техніка й тактика, здійс-

нюється тренування, розвиток фізичних і вольових якостей. При виконанні 

вправ в основній частині заняття необхідно дотримуватися наступної 

найбільш доцільної послідовності: відразу ж після розминки виконуються 

вправи, спрямовані на вивчення й удосконалення техніки рухів і на швид-

кість, потім вправи для розвитку сили й наприкінці основної частини заняття 

– вправи для розвитку витривалості. 

У заключній частині виконуються повільний біг (3–8 хв.), що пере-

ходить у ходьбу (2–6 хв.), і вправи на розслаблення в поєднанні з глибоким 

диханням, які забезпечують поступове зниження тренувального наванта-

ження й відновлення організму. При тренувальних заняттях тривалістю 60 

(або 90) хв. можна орієнтуватися на такий розподіл часу частин заняття: 

підготовча – 15–20 (25–30) хв., основна – 30–40 (45–55) хв., заключна – 5–10 

(5–15) хв. для керування процесом самостійного тренування необхідно 

визначення мети самостійних занять.  

Метою занять можуть бути: зміцнення здоров'я, загартовування орга-

нізму й поліпшення загального самопочуття, підвищення рівня фізичної 

підготовленості на основі навчальних нормативів, підвищення рівня спортив-

ної майстерності в обраному виді спорту; визначення індивідуальних 

особливостей студентів (спортивних інтересів, умов харчування, навчання й 
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побуту, їх вольових і психічних якостей тощо). Відповідно до індивідуальних 

особливостей визначається реально досяжна мета занять. Облік проробленої 

тренувальної роботи дозволяє аналізувати хід тренувального процесу, 

вносити корективи в плани тренувань. 

Таким чином, лише правильно організовані самостійні заняття з фізич-

ного виховання забезпечать необхідний рівень рухової активності студентів. 

Цікаві форми занять та вірно підібрані їх обсяг та інтенсивність підвищать 

ефективність впливу навантажень на організм студентів та мотивують їх до 

подальших кроків у підтримці власного здоров‘я. 

НАВЧАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ 

ВИВЧЕННІ БАКТЕРІЙ РОДУ ENTEROBACTERIACEAE 

В.К. Свіжак, І.Й. Сидорчук, Д.В. Ротар, Л.І. Сидорчук 

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Проблема гострих кишкових інфекцій є актуальною через широке 

поширення, особливості біологічної природи збудників, високий ступінь 

антигенної мінливості збудників, хімічну структуру полісахариду клітинної 

стінки ентеробактерій та поліморфізм клінічної маніфестації. Особливе місце 

у збудників кишкових інфекцій посідає кишкова паличка. Інтерес до цих 

бактерій обумовлений їх важливим значенням як для нормальної життє-

діяльності організму людини, так і для здатності спричиняти інфекційно-

запальні захворювання кишечника та інших екстра-кишкових локалізацій. В 

останні роки Е. сoli стала дуже поширеним збудником нозокоміальних 

інфекцій (у 10-24% хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні), 

часто вражає сечостатеві органи (більше 25% всіх випадків), активно 

колонізує слизові оболонки ЛОР-органів (рота, носа, пазух) і як наслідок 

викликає захворювання респіраторного тракту (бронхіти, пневмонії), які з 

трудом піддаються етіотропній терапії. Водночас, з E. coli пов‘язані найбільш 

вагомі досягнення молекулярної біології і генетики (виробництво 

рекомбінантних інтерферонів, вітамінів, амінокислот та інших біологічно 

активних речовин). Кишкова паличка із своїми плазмідами і бактеріофагами 

є основним об‘єктом генної інженерії. 

Поліморфізм ешерихіозної інфекції пов‘язаний не тільки з епідемічною 

ситуацією, імунним статусом організму людини, а також з біологічними 

властивостями збудника: вірулентністю, ступенем патогенності штамів, 

носійство плазмід, що призводить до формування штамів з відмінними 

властивостями, антибіотикорезистентності (R-плазміда) та ін. 

На сьогодні рід Escherichia включає 5 видів: 

- E. coli – представник нормофлори кишечника савців, птахів, рептилій 

та риб. За особливих обставин викликає ешерихіози різної локалізації. 

- E. Blattае – виділена із кишечника чорного таракана. 

- E. аlbertii – вперше виділена від дітей з діареєю у Бангладеші. 
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- E. vulneris – виділена від хворих на діарею, але медичне значення не 

обгрунтовано до сьогодні. 

- E. fergusonii – асоційована з раневим процесом. 

На основі цих ешерихій сформована концепція клонально-популя-

ційної організації виду E. сoli як токсономічної одиниці, що об‘єднує у 

своєму складі велику кількість бактеріальних клонів (штамів), поліморфних 

за комплексом біохімічних, антигенних властивостей та ознак патогенності. 

У результаті сформовано 4 філогенетичні групи E. сoli, які походять від 

одного попередника – група А, В1, В2 і Д. E. сoli групи А, В1, і Д не можуть 

бути збудниками сепсису або інфекції сечовивідних шляхів; група В2 

викликає захворювання поза кишкової локалізації, і не викликають діарею та 

кишкові інфекціі. Монополія на кишкові інфекції залишається в E. сoli груп 

А, В1 і Д. 

Виходячи із цієї концепції, студенти на практичному занятті виконують 

бактеріологічне вивчення E. сoli, яка полягає у виділенні та ідентифікації 

клінічного штаму E. сoli. Виділяють на середовищі Ендо, а при необхідності 

використовують середовище Плоскірєва та вісмут-сульфіт агар, де одер-

жують типові колонії, із яких виділяють чисту культуру E. сoli. Ідентифі-

кацію чистої культури здійснюють за морфологічними (мікроскопія), тинкто-

ріальними (фарбування за методом Грама) та культуральними властивостями 

(характер росту на диференціально-діагностичних середовищах, МПА, 

МПБ), біохімічною активністю (ферментація цукрів, спиртів, амінокислот), а 

також за продукцією ферментів каталази та оксидази. Ідентифікацію 

продовжують з визначення антигенної структури поверхневих мембранних 

структур (антигенів О-, К- і Н- антигенів). Для цього використовують на 

перших етапах орієнтовну реакцію аглютинації на склі з поствалентними 

ешерихіозними ОК-сироватками: ОКА (основна), ОКВ, ОКС, ОКД та ОКЕ. 

За результатами реакції аглютинації визначають ентеропатогенність, яка 

встановлюється за антигенною структурою штамів і визначають належність 

E. сoli до ентеропатогенних кишкових паличок (ЕПКП), ентеротоксигенних 

(ЕТСП), ентероінвазивних (ЕІКП), ентерогеморагічних (ЕГКП), ентероадге-

зивних (ЕАКП), та кишкові палички, що викликають інфекцію сечовивідних 

шляхів. 

Завершується дослідження визначенням ступеня чутливості щодо 

антибіотиків. 

Відповідь бактеріологічного обстеження оформляють аналізом, в якому 

вказують, що виділена E. сoli ( можливо E. blattаe та ін.), сероваріант (E. сoli 

0114:К72:Н) чутлива до тетрацикліну (+++), поліміксину (++) та інших 

антибіотиків. 
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ДИДАКТИЧНІ ПИТАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ РІВНЯ B2 ЩОДО ВОЛОДІННЯ 

НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (У ПРОФЕСІЙНО  

СПРЯМОВАНОМУ АСПЕКТІ) 

А.М. Семисюк, Г.М. Лапа 

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Визначаючи зміст і мету іншомовної підготовки з позицій компе-

тентного підходу як нової парадигми освіти майбутніх фахівців, актуальним 

залишається питання: «Як навчати», що зумовлює зміни до вимог рівня 

набуття ними практичних навичок іншомовної компетенції, міжкультурної 

комунікації у професійному дискурсі. 

Професійну мовну підготовку студентів медичного ВНЗ ми розгля-

даємо як складову змісту навчання і освіти, кінцевим результатом якої є 

оволодіння системою знань, як засобу сприйняття іншої мови у якості 

провідника іншомовної культури і фаховоорієнтованих знань, іноземна мова 

для лікарів необхідна для того, щоб вивчати і вдосконалювати обраний фах. 

Навчання німецької мови передбачає формування у студентів компе-

тенцій, необхідних для виконання конкретних видів професійної мовленнєвої 

діяльності – мовної і комунікативної. 

Роль навчального предмета «Іноземна мова» в умовах глобалізації і 

розвитку інформаційного суспільства підвищується з кожним роком і 

визначає кваліфікаційну характеристику фахівця, що являє собою – ціле-

спрямований процес набуття знань, вмінь та навичок з іноземних мов: 

- формування компетенцій через навчання іншомовної культури у всіх 

її проявах – лінгвокультурі, способу життя, системі цінностей, менталітету, 

віросповіданні; 

- підготовка фахівця, спроможного здійснювати свою професійну 

діяльність, використовуючи іноземні мови, тобто забезпечити його 

професійнозначимими компетенціями для професійної комунікації. 

Мовна підготовка студентів на кафедрі іноземних мов включає сучасні 

методики і технології, які зумовили створення дидактичної системи, суть 

якої полягає у розвитку німецькомовної комунікативної компетентності у 

міжкультурному, академічному професійному мовленні, а саме:  

- практичних навичок читання, аудіювання, монологічного та 

діалогічного мовлення, письма шляхом набуття та застосування за підтримки 

комп‘ютерного забезпечення; 

- розмаїття дидактичних методів структури занять,які передбачають 

проекти, використання аудіо-, відеопрограм, РС-забезпечення; 

- врахування концепції «Студент як активний суб‘єкт і повноправний 

партнер у процесі навчання», чиї мотиви, бажання та інтереси стоять у центрі 

навчального процесу, і який несе відповідальність за кінцевий результат 
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своєї навчальної діяльності, подальшого вдосконалення свого рівня 

іншомовної компетентності.   

У когнітивному аспекті вивчення іноземних мов необхідно зробити 

вмотивованим і свідомим, оскільки стало можливим здійснювати практику у 

країнах, мова якої вивчається, подорожі, участь у наукових конференціях, 

спілкуватися з носіями мови. 

Широке використання дидактичних джерел (навчальні посібники, 

підручники, курси «Deutsch als Fremdsprache» і які сприяють розвитку 

практичних навичок розуміння іншомовної інформації за фахом, сприяють 

формуванню граматичної компетенції, яка відбувається на основі текстів для 

вивчаючого читання, які є аутентичними, комплекси граматичних вправ є 

тематично обґрунтованими. 

Підсумовуючи все вищезазначене і впроваджуючи сучасні тенденції 

методики навчання іноземних мов (рівень B2), викладачі кафедри спря-

мовують свою дидактичну діяльність на формування когнітивно-комуні-

кативної діяльності та особистісно орієнтованої методики. 

THE IMPLEMENTATION OF MULTIMEDIA LEARNING IN 

EDUCATIONAL PROCESS AT THE DEPARTMENT OF INFECTIOUS 

DISEASES AND EPIDEMIOLOGY 

A.S. Sydorchuk, V.D. Sorokhan 

Department of infectious diseases and epidemiology 

Higher state educational establishment of Ukraine 

«Bukovinian state medical University», Chernivtsi 

Training of qualified physician is impossible without profound knowledge of 

infectious disease, inspite of his main speciality because of prevalence co-

morbidity in the clinics of internal medicine. Classical pedagogy when teacher is 

translator of knowledge had changed to innovative pedagogy, when teacher is 

rather moderator and coordinator of learning process.  

At the department of infectious diseases and epidemiology, medical students 

studied at 6
th
 year the course by choice of duration as 20 hours named «Tropical 

medicine and Clinical Parasitology». Meanwhile qualitative education of basics of 

tropical medicine and clinical parasitology as well as other emergent and re-

emergent infectious diseases is very important, that used a visual perception of the 

majority of nosological forms.  

The implementation of online multimedia learning method always got very 

positive feedback from the foreign studentship with English language education. 

Thus, vector-borne infectious tropical diseases included malaria, Ebola and Lassa 

viral diseases, new Zika virus infection, Lyme disease, louse-borne fever, plague, 

African eyeworm, Dum dum disease, cutaneous Leischmaniasis, Chikungunya 

virus disease, and very dangerous filariasis.  

Mentioned above method used at the department of infectious diseases and 

epidemiology served for exact characteristics of a pathogen (when study etiology), 

mechanism and ways of it transmission (special epidemiology), especially the 
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main links of the pathogenesis. The clinical syndromes&symptoms better 

remembered with mnemonic techniques too. In addition, it is considered a 

sequence of periods of infectious disease (incubation, prodromal, initial period, the 

manifestation and convalescence periods). As a rule, multimedia learning within 

class work not remove the dialogue or questioning/discussion part of practical 

lesson. Rather that finally clarified doubtful questions and moments from 

pathomechanism or clinical presentation or laboratory patients‘ follow up and 

therapy targeting explanation. Preventive medicine have a great future, 

nevertheless a specific attention should paid to both prophylactic and emergent 

anti-epidemic measures.  

МОЖЛИВОСТІ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ 

ДРУГОГО КУРСУ ПИТАНЬ СТАФІЛОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ 

Л.І. Сидорчук, В.С. Джуряк, І.Й. Сидорчук, Н.Д. Яковичук  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Стафілококи є групою мікроорганізмів, що широко поширена у 

природі, об‘єднує у собі поряд із сапрофітами збудників інфекційних і 

неінфекційних захворювань людини і тварин з різним рівнем патогенності і 

ступенем вірулентності. 

Класифікація бактерій – це динамічний процес, зумовлений переважно 

накопиченням нової інформації, завдяки дослідженням з генної систематики. 

Це стосується і бактерій роду Staphylococcus. На сьогодні у відповідності з 

положенням із систематики бактерій за Берджі, рід Staphylococcus разом з 

бактеріями роду Macrococcus, Salinicoccus, Jeotgalicoccus відносяться до  

родину Staphylococeaceae. Об‘єднання цих мікроорганізмів у межах цієї 

родини базується на принципових подібностях морфологічних, тинкторіаль-

них, культуральних та інших властивостей. Стафілококи грампозитивні 

мікроорганізми, сферичної форми, діаметром 0,5-2,5 мкм, нерухомі, 

утворюють правильної або неправильної форми колонії, факультативні 

анаероби та аероби, каталазопозитивні, оксидазопозитивні, ростуть в присут-

ності 10% хлориду натрію (NaCl) в діапазоні 18-40 
о
С, стійкі до лізоциму. 

Вміст гуаніну-цитозину (G+C) в молекулі ДНК-30-51. 

Студенти в спеціально виділені дні для консультацій мають можливість 

виготовити мікропрепарати із культур стафілокока з рідкого та твердого 

середовища, пофарбувати за методом Грам-Синьова і оглянути їх під 

мікроскопом. З вивченням морфологічних властивостей, а також характеру 

росту стафілококів у рідкому середовищі (МПБ), на м`ясо-пептонному агарі, 

на кров`яному МПА та на жовтково-сольовому агарі за Чистовичем. 

За останні роки з‘явилась нова інформація про клітинну стінку і 

поверхневих структур стафілококів. Головною функцією клітинної стінки є 

збереження форми і цілісності мікробної клітини, що стає можливим за 

наявності достатньо жорсткої та еластичної структури. Основу клітинної 
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стінки складає пептидоглікан. Тривалий час вважалося, що стафілококи 

безкапсульні мікроби. Сьогодні багаточисельні дослідження показали потен-

ційну здатність утворювати капсулу, яка виявляється у всіх ізольованих від 

людей штамів Staphylococcus aureus. Гени, детермінуючі капсулоутворення, 

локалізовані на хромосомі стафілокока. Капсула має полісахаридну природу і 

характеризується пористою структурою. Особливо чітко виявляється капсула 

при культивуванні у напіврідкому МПА, який містить плазму або сироватку 

крові людини. Біологічна активність капсульних полісахаридів виражається, 

головним чином, в їх анти- фагоцитарних властивостях і полягає в порушені 

опсонізації стафілококів. Пептидоглікан ковалентно пов‘язаний з 

молекулами тейхоєвих кислот та білком А. Тейхоєві кислоти проявляють 

токсичні властивості, які спричиняють морфологічні зміни в тканинах і 

спонтанно адсорбуються на поверхні еритроцитів і мембранних клітин, що 

суттєво впливає на розвиток гнійно-запальних процесів. Біологічна 

активність білка А багатоманітна та її прояви на макроорганізм негативні. 

Він вступає у неспецифічний зв`язок з IgG, IgM та IgA, а також проявляє 

антикомплементарну активність і може викликати стан гіперчутливості 

негайного та уповільненого типу. 

На практичних заняттях, крім структур мікробної клітини, які 

відіграють суттєву роль в етіопатогенезі стафілококових інфекцій, у процесі 

життєдіяльності стафілококи продукують комплекс екстрацелюлярних 

біологічно активних речовин, серед яких цілий ряд ферментів (факторів 

агресії), які змінюють мікросередовище і створюють оптимальні просторово 

харчові умови для росту і розмноження мікроорганізмів. Основними 

ферментами є плазмокоагулаза, ДНК-аза, каталаза, гіалуронідаза, лецитиназа, 

фібринолізин, бета-лактамази, протеази, фосфатази, ліпази, серинової про-

теази та інш. Характеристика дії ферментів наводиться у лекційному 

матеріалі. 

Як на лекціях, так і на практичних заняттях, мова йде про те, що у 

патогенезі захворювань стафілококової природи провідну роль відіграє 

комплекс екзотоксинів, що синтезуються в організмі хворого стафілококами. 

Дається детальна характеристика гемолізинам (альфа-, бета-, гама-, дельта-

епсілон-токсинам), лейкоцидину, ексфоліативному токсину та ентеро-

токсинам.  

В останні роки приділяється велика увага синдрому токсичного шоку. 

Токсичний шок спричиняється токсином ТSST-1, що продукує S.aureus, рідко 

– ентеротоксин В. Ця патологія розвивається у носіїв токсичних штамів і при 

захворюваннях, що викликають токсигенні штами S.aureus. Вперше цей 

синдром був зареєстрований у 1980р. (США) у жінок, віком 15-25 років, які 

використовували сорбуючі тампони в період менструації, а також при 

бар‘єрній контрацепції, у післяродовому періоді, після аборту і після 

гінекологічних операціях. Маніфестація починається гостро з підвищення 

температури до 39
 о

 С , нудоти, блювання, болю у м`язах, головного болю. У 

перші дві доби появляється п‘ятниста висипка, яка переростає у 
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генералізовану і супроводжується артеріальною гіпотонією, порушенням 

свідомості. Смертність при токсичному шоці досягає 25%. 

На кафедрі в достатньому об`ємі вивчаються критерії патогенності 

стафілококів та методи їх визначення, бактеріологічної діагностики і 

діагностики стафілококового бактеріоносійства, харчових отруєнь. При 

цьому висвітлюються питання постінфекційного імунітету, епідеміології та 

профілактики (неспецифічної та специфічної). 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОГО РЕЖИМУ В 

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНО-ДІАГНОСТИЧНИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ 

УСТАНОВАХ  

Л.І. Сидорчук, А.О. Міхєєв, С.Є. Дейнека, І.Й. Сидорчук, А.С. Сидорчук  
Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Клініко-лабораторна, мікробіологічна, імунологічна і вірусологічна 

діагностика (лабораторна медицина) є однією з найважливіших складових 

системи охорони здоров‘я, яка забезпечує надання допомоги стаціонарним та 

амбулаторним хворим при оцінюванні стану здоров‘я, діагностиці захво-

рювань, моніторингу ефективності лікувальної тактики, формуванні прогнозу 

подальшого перебігу хвороби, що має загальнодержавне значення зі 

збереження та покращання здоров‘я населення, а також зменшення захво-

рюваності та смертності населення. 

Необхідність застосування єдиної науково обґрунтованої системи 

забезпечення санітарно-епідемічного режиму при проведенні клініко-

лабораторних досліджень, інтерпретації їх результатів, видачі результатів 

зумовлює важливість покращання підготовки спеціалістів на додипломному 

та післядипломному навчанні студентів і лікарів. Дотримання санітарно-

епідемічного режиму у лабораторіях, включаючи навчальні аудиторії, 

розпочинається на другому курсі (IV семестр) з вивчення мікробіології, 

вірусології та імунології. Продовжуючи традиційне навчання дотримання 

правил санітарно-епідемічного режиму при роботі в мікробіологічних 

лабораторіях колектив кафедри систематично вдосконалює навчальний 

процес залежно від динамічних змін розвитку лабораторної медицини. 

В останні роки з‘явилися та активно розвиваються нові діагностичні 

напрямки та вдосконалені лабораторні технології, такі як молекулярна 

діагностика, що базується на полімеразній ланцюговій реакції, імуно-

фенотипування клітин на основі протічної цитометрії. Започаткована 

автоматизація бактеріологічних і мікологічних досліджень, активно 

розвивається та удосконалюється лабораторна діагностика TORCH-інфекцій, 

ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів та інших, що базуються на вдосконаленні 

імуноферментного хемолюмінісцентного аналізу та ін. [1]. 

Враховуючи суттєвий розвиток лабораторної медицини в Україні стає 

актуальним питання дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у 
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клініко-лабораторних установах будь-якого профілю. Метою цього є 

недопущення виникнення і поширення внутрішньолікарняних (госпітальних) 

інфекцій через пацієнтів лікарень, яким виконують лабораторні дослідження 

у клініко-діагностичних лабораторіях та серед штатних працівників установ, 

а також студентів, що навчаються [2].  

Елементи санітарно-протиепідемічного режиму в мікробіологічних, 

вірусологічних, мікологічних та імунологічних лабораторіях викладаються 

на всіх практичних заняттях кафедри мікробіології та вірусології. З перших 

занять студенти ознайомлюються з організацією роботи лабораторій, їх 

структурою та обладнанням, які використовуються для здійснення 

досліджень [3, 4, 5]. 

Кафедра знаходиться не в стандартному, а у пристосованому примі-

щенні і згідно цього розроблені правила та режим роботи у лабораторіях 

кафедри. Особлива увага надається роботі у боксах, а також студентів 

знайомлять з роботою у навчальних кімнатах, куди вони повинні заходити і 

працювати у спеціальному одязі: медичних халатах, шапочках (з підібраним 

волоссям) та у змінному взутті (або у бахілах). Роботу в боксах проводять у 

масках, а при використанні ультрафіолетових ламп – користуються 

світлозахисними козирками.  

Вивчаються фактори, які сприяють зростанню поширення внутрішньо 

лікарняних інфекцій, серед яких мають важливе медичне значення: впро-

вадження нових ендоскопічних діагностичних і лікувальних маніпуляцій; 

зростання кількості людей, які страждають на імунодефіцитні стани; 

зростання кількості осіб похилого віку [4, 5]. 

Звертається увага на те, що джерелом госпітальної інфекції у лабо-

раторно-діагностичних установах є відвідувачі лабораторій (хворі чи носії 

патогенних та умовно патогенних мікробів) і співробітники лабораторій, які 

постійно або тимчасово переносять інфекційні хвороби у легкій, хронічній 

або латентній формах. Фактором передачі є мокротиння, сеча, вміст товстої 

кишки (на брудних руках), кров та інші біологічні матеріали, а також 

лабораторний інструментарій, несвоєчасно і з порушенням виконана 

процедура інактивації патологічного матеріалу і посівів мікроорганізмів.  

На першому занятті і на заняттях зі спеціальної мікробіології та 

вірусології розглядаються шлях передачі інфекцій (контактний, повітряно-

краплинний, трансмісивний). Обов‘язковим є розгляд профілактичних захо-

дів, спрямованих на попередження виникнення госпітальних інфекцій – 

неспецифічні санітарно-гігієнічні заходи та дотримання протиепідемічного 

режиму. Запобіжні заходи на кафедрі стали частиною лабораторної роботи і 

навчання, так само як асептичні метод і безпечна мікробіологічна, міколо-

гічна і вірусологічна практика. 

Література: 1. Наказ МОЗ України № 696 від 18.08.2010 «Про 

затвердження Концепції управління якістю клінічних лабораторних 

досліджень на період до 2015 року». 2. Практическое руководство по 

биологической безопасности в лабораторных условиях. – Женева: ВООЗ. – 
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2004. – 200 с. 3. ДСП №9.9.5.-080-02 «Правила влаштування і безпеки роботи 

в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю». – 2002.4. 

ДСП №9.9.5.035-99 «Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп небезпеки». 

– 1999.5. Наказ МОЗ України №26 від 24.01.2008 «Організація роботи 

лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні 

агенти І-IV груп патогенності». – 2008. 

ПЕРЕДУМОВИ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА 

ІМУНОЛОГІЇ У ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ВІКУ 

Л.І. Сидорчук, А.О. Міхєєв, І.Й. Сидорчук, В.В. Бендас  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Генеральна Асамблея ООН у 1982 році визнала, що «… ставлення до 

старших людей повинно бути турботою суспільства та держави, що є 

критерієм оцінки моральності та зрілості будь-якої країни». Це засідання 

було присвячене проблемі медико-соціальної допомоги старим людям. 

Передумовою прийняття програми з цього питання було встановлено, що 

значна кількість осіб як у старому, так і в новому світі має вік понад 65 років. 

За даними Міжнародного інституту соціальних досліджень (Netherland) 

практично в усіх країнах Європи особи такого віку складають понад 20% 

населення. На найближчі 10 років (до 2025 року) прогноз щодо старіння 

населення песимістичний: таких осіб буде у 2025 році біля 25,0%. В Україні 

сьогодні таких людей проживає більше 20%. І з кожним роком їх кількість 

зростає, тому нашу країну можна віднести до «старих». Це означає, що наша 

практична охорона здоров‘я буде направляти більше зусиль на цей 

контингент людей, а лікарі повинні бути озброєні знаннями про мікробіоту 

цих людей та імунний статус.  

У процесі еволюції сформувався взаємовигідний симбіоз організму 

людини з певними автохтонними облігатними мікроорганізмами і сформу-

вався мікроекологічний симбіоз «макроорганізм – мікробіота». Свою 

специфічність мають мікробіоценози шкірних покривів, слизових оболонок 

ротоглотки, носоглотки, респіраторного тракту, травного тракту, сечо-

статевих шляхів. Всі локальні мікробіоценози тісно взаємодіють між собою, 

утворюють єдину мікроекосистему. Активний процес формування симбіозу 

організму людини з нормофлорою починається з моменту народження і від 

успішності даного етапу, який може тривати впродовж 2-х років, залежить 

стан мікробної екологічної системи впродовж усього подальшого життя 

індивідууму. 

Сучасний рівень знань про нормальну мікробіоту організму людини 

дозволяє розглядати мікробну екологічну систему як особливий мікробний 

метаболічноактивний екстракорпоральний орган, що виконує широкий 

спектр життєво важливих як локальних, так і системних функцій: суттєво 

впливає на структурно-функціональний стан внутрішніх органів, органів 
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імунної системи організму та на процеси регуляції ряду фізіологічних 

функцій. Найбільш багаточисельна (60%) мікробіота організму людини 

розміщена у товстій кишці, де головна мікробіота сформована бактеріями 

роду Bifidobacterium, Lactobacillus, Propionobacterium, Bacteroides та ін., 

додаткова - бактеріями роду Peptostreptococcus, Escherichia, Enterococcus. З 

віком в осіб 60 років і більше зменшується кількість (популяційний рівень) 

біфідобактерій, лактобактерій і зростає популяційний рівень ентеробактерій 

та інших умовно патогенних мікроорганізмів, що призводить до формування 

дисбактеріозу різних ступенів. 

З віком у людини понижується неспецифічний протиінфекційний 

захист організму, а також порушується формування специфічного імунітету. 

Інволюція функції імунної системи організму людини тісно пов‘язана з 

віковою інволюцією тимусу – центрального органу імунної системи. Широко 

поширення набула концепція, яка базується на провідній ролі тимусу, як 

центрального органу імунної системи у контролі процесів, що призводять до 

старіння організму. Пов‘язані з віком зміни функції імунної системи 

стосуються найбільшою мірою Т-клітинного компоненту, який перебуває у 

залежності від інволюції тимусу. Вікова інволюція тимусу розглядається як 

ключова подія у втраті основної функції імунного нагляду, з якою і  

пов‘язане старіння. Тимус активно функціонує впродовж останнього періоду 

внутрішньоутробного розвитку і в перші роки постнатального життя, 

забезпечуючи імунну систему Т-лімфоцитами, які передадаптовані до 

взаємодії з будь-яким існуючим у природі антигеном.  

Результати останніх досліджень засвідчують про важливу участь 

тимусу в імунопатогенезі більшості захворювань людини, що характе-

ризуються як первинні та вторинні імунодефіцитні захворювання і стани. 

Слід зазначити, що тимус людини у порівнянні з іншими органами в 

онтогенезі піддається кардинальним морфологічним і функціональним 

перебудовам, досягаючи високої активності до пубертатного періоду, що 

збігається із становленням високої адаптивності імунної системи. Надалі 

тимус підлягає поступовій генетично запрограмованій гіпоплазії. В старих 

людей гіпоплазія значно прискорюється. 

У процесі старіння зменшується маса тимусу за рахунок зменшення 

тимоцитів і відбувається відносне розростання мозкового шару за рахунок 

зменшення кіркового. Найбільш інтенсивно функціонуючі структури тимусу 

починають заміщуватися жировою тканиною вже після статевого дозрівання. 

У старих людей тимус стає гіпотрофованим органом з окремими острівцями 

мозкової тканини. Інволюція тимусу є одним із ключових факторів, що 

призводять до зниження функціональної активності субпопуляції Т-лімфо-

цитів і розвитку так званого імунодефіцитного стану. В міру наростання змін 

у тимусі порушуються властивості Т-лімфоцитів, як здатність їх до 

оптимальної диференціації, перегрупування генів Т-клітинного рецептора.  

Вікова інволюція тимусу призводить до того, що він різко обмежує або 

припиняє вироблення нових Т-клітин, здатних формувати первинну імунну 
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відповідь і, відповідно, формувати активну довготривалу імунну пам‘ять. В 

той же час достатньо ефективно розвиваються імунні процеси за участі 

клітин пам‘яті. Фізіологічна інволюція тимусу пов‘язана з поза- і внут-

рішньотимічними факторами. 

Зазначене вище акцентує увагу студентів і майбутніх лікарів про 

особливості порушення мікробіотного стану та імунодефіцитного стану у 

людей старшого віку. 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ЛАТИНСЬКА МОВА» У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

В.Г. Синиця  

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Традиційно навчальний предмет «латинська мова» відносився до так 

званих «практичних» дисциплін: на кожному занятті викладач майстерно 

поєднував пояснення нового матеріалу з контролем набутих практичних 

навичок з попередньої теми. На медичному і стоматологічному факультетах 

лекцій не передбачалося взагалі, на фармацевтичному факультеті для 

студентів заочної форми навчання відводилося на лекційний курс усього 2 

год. З 2015-2016 н. р. Програмою з навчальної дисципліни «латинська мова» 

(Київ, 2015) рекомендовано впровадити у навчальний процес на медичному 

(спеціальності «лікувальна справа», «педіатрія», «медична психологія») та 

стоматологічному факультетах лекційний курс, розрахований на 10 год. 

Питання доцільності впровадження лекційного курсу з латинської мови стало 

предметом гострого обговорення на нараді завідувачів кафедр іноземних та 

латинської мов, яка відбулася на базі Вінницького національного медичного 

університету у жовтні 2015 року. Взявши до уваги рекомендації Програми та 

рішення наради, викладачами курсу латинської мови нашого університету 

розроблено сім лекцій з метою структурованої подачі матеріалу при вивченні 

найважливіших тем навчальної дисципліни «латинська мова». Розбіжність 

кількості годин і кількості тем пояснюється недосконалістю навчального 

розкладу: лекції проводяться раз на два тижні, а практичні заняття - 

щотижня. На наше глибоке переконання, нема потреби читати лекцію, якщо 

тема вже була відпрацьована на практичному занятті; ми дотримувалися 

принципу випереджувального викладу лекційних тем.  

Не менш важливим аспектом є контроль за рівнем засвоєння 

лекційного матеріалу: за15 хв. до закінчення відведеного на лекцію часу ми 

пропонуємо студентам індивідуальні тестові завдання з тематики лекції. 

Таким чином переслідуємо кілька моментів: активізуємо увагу студентів 

упродовж усієї лекції, діагностуємо рівень доступності прочитаного 

матеріалу та рівень набуття студентами початкових знань, маємо можливість 

проконтролювати стан виробничої дисципліни, не акцентуючи на цьому 

увагу присутніх. Перевірку виконаних тестів здійснює лектор або викладач, 
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який проводить практичні заняття з конкретною групою. З результатами 

студенти ознайомлюються на практичному занятті, мають можливість 

проаналізувати допущені помилки та отримати кваліфіковану консультацію з 

того чи іншого питання. 

За нашими спостереженнями, попередній систематизований виклад 

навчального матеріалу під час лекційного курсу є передумовою успішної 

підготовки студентів до практичних занять.  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФСЬКО-

АНТРОПОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ 

І.О. Скакун 

Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Формування сучасної наукової картини світу відзначається послі-

довним утвердженням людиновимірних ідей. Наукова парадигма сучасності, 

ґрунтуючись на ідеях єдності природничо-наукового та гуманітарно-

наукового знання, дозволяє майбутнім медичним фахівцям тлумачити 

складні людиновимірні системи. Важливість процесу антропологізації філо-

софії полягає в можливості поєднувати різноманітні знання в цілісну 

систему, що формує глибинне розуміння сутності та природи людини. 

Антропоцентризм у сучасному методологічному розумінні постає моделлю 

розвитку, яка зорієнтована на максимальне розкриття потенціалу студентів, 

створення гідних умов для реалізації їхніх інтелектуальних та творчих 

здібностей та можливостей. 

Утвердження гуманітарно-наукового дискурсу в сучасній філософії, 

науці та медицині зокрема, породжує актуальність нашої розвідки щодо ідей 

людиномірності. При цьому людиновимірність розглядається в якості 

принципу, що не просто констатує виняткову роль людини в світобудові, а 

формує необхідні методологічні, гносеологічні, аксіологічні та етичні наста-

нови навчального процесу. У цьому контексті виникає нагальна потреба в 

структурованості уявлень про людину та взаємозв‘язку між специфічними 

антропологічними знаннями. 

Філософсько-антропологічний дискурс відіграє надзвичайно важливу 

роль не лише в наукових пошуках, а й в навчальному процесі, оскільки 

орієнтація на буття людини, дозволяє досліджувати найбільш проблематичні 

та суперечливі антропологічні аспекти. 

Загалом, у сучасній філософії науки спостерігається процес усебічного 

дослідження пізнавальних потенцій людини, що породжує різноманітні 

підходи і методологічні практики. Сучасний методологічний арсенал 

навчального процесу пропонує різноманітні парадигми, серед яких: 

аксіологічна, комунікативна, лінгвістична, а в контексті розмаїття парадигм 

визрівають нові підходи, які в кінцевому результаті розширюють пізнавальні 

компетенції студента. Основним регулятивом побудови нових стратегій 
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дослідження є людський потенціал і його актуалізація в динамічних умовах 

навколишнього середовища.  

На нашу думку, специфіка філософського підходу вивчення людини, 

що полягає в її комплексній характеристиці далеко неоднозначна. Різні науки 

вивчають окремі вияви людського буття. Варто уникати повторення помилок 

минулого, коли здійснювалось ототожнення природничих, технічних та 

гуманітарних методологічних підходів у вивченні людини. Підведення 

методологічної бази цих філософських проблем до спільного знаменника 

неможливе, оскільки це приводить до викривленого тлумачення людини. 

Сучасна філософія науки актуалізує методологічний плюралізм, 

усвідомлюючи однобічність будь-якої окремо взятої методології. Завданням 

людиновимірності є спрямування та орієнтація багатовекторних антрополо-

гічних дисциплін задля збереження цілісності науки. У цьому контексті, 

філософсько-антропологічний дискурс постає важливим елементом у 

викладанні дисциплін антропологічного спрямування (левової частки 

робочого навчального плану підготовки медичних фахівців). 

Наразі наявна потреба всебічного аналізу наявних людиновимірних 

складників сучасної наукової картини світу, перспектив філософської 

концепції антропоцентризму та утвердження якісно нових настанов філо-

софсько-антропологічного дискурсу та їх ефективного впровадження до 

навчального процесу. 

КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

О.М. Слободян, Д.В. Проняєв, Л.П. Лаврів  

Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Анатомія пройшла тривалий шлях свого розвитку і зараз являє собою 

фундаментальну теоретичну дисципліну, що розробляє вчення про 

морфологію людини. Клінічна анатомія вивчає будову тіла людини з 

урахуванням потреб практичної медицини. Залежно від конкретних 

клінічних задач це вивчення може проводитися в різних напрямках, що 

призвело до виникнення декількох її видів: топографічної анатомії, 

хірургічної анатомії, рельєфної анатомії, орієнтовної анатомії, проекційної 

анатомії, типової анатомії, вікової анатомії та ряду інших. Топографічну 

анатомію часто розглядають як синонім клінічної анатомії. Зміст дисципліни 

«Клінічна анатомія» пропонує можливість викладання її цілком або 

окремими розділами різним групам спеціалістів.  

Клінічна і топографічна анатомія є перехідною ланкою між базовими, 

фундаментальними дисциплінами, та клінічними дисциплінами, змістом яких 

є захворювання людини, методи діагностики та лікування. У зв‘язку з цим в 

підручниках з клінічної та топографічної анатомії постійно згадуються 

клінічні терміни, які стосуються патологічних процесів тієї чи іншої ділянки 
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тіла. У 2013 році у м. Луганськ уперше на теренах незалежної України був 

проведений науковий форум вчених та фахівців, які присвятили себе 

служінню Пироговській дисципліні – клінічній анатомії та оперативній 

хірургії – всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Досягнення сучасної клінічної анатомії та оперативної хірургії». 

Останнім часом активізувалась діяльність наукових досліджень у галузі 

клінічної анатомії, зокрема в ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет» організовано наукову школу. Метою розробки є 

підвищення ефективності пренатальної діагностики вродженої патології, 

встановлення пренатальних анатомічних стандартів, обґрунтування анато-

мічної основи для розроблення нових методів хірургічної корекції 

природженої патології. З використанням розроблених нами та загально-

прийнятих методів дослідження досліджено більше 500 трупів плодів та 

органокомплексів. Розроблено нові методики досліджень, обґрунтовані 

критерії оцінки розвитку та встановлення віку плодів на різних етапах 

перинатального розвитку. Даний напрямок розвивається впродовж останніх 

15 років. 

Реформи медичної освіти України, що проводились останні 10 років, не 

виправдали сподівань. Сучасний стан речей не задовольняє вимоги 

Європейського навчального процесу, що стосується зокрема викладання 

«Топографічної анатомії та оперативної хірургії». Пропонується ухвалити: 

змінити назву дисципліни на клінічну анатомію та оперативну хірургію, 

виокремити у вищих медичних закладах України самостійну дисципліну та 

кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії, у КРОК-1 внести клінічну 

анатомію та оперативну хірургію з виокремленням тестових питань та 

оцінкою знань після 3 курсу навчання з нашої дисципліни тощо. 

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА ЯК ІНДИКАТОР ЗАЛУЧЕНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ДО ОТРИМАННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ 

С.В. Сокольник 

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Відомо, що якість і результат навчання студентів вищих медичних 

навчальних закладів залежать не лише від освоєння базисної програми 

(відвідування лекцій, практичних занять), але й від того, наскільки 

зацікавлено вони навчаються, скільки часу приділяють різним видам універ-

ситетської діяльності в процесі навчання, в тому числі науковій, практичній 

роботі, оскільки це дозволяє навчитися мислити, оволодіти основами науко-

вої обізнаності, активно застосовувати отримані знання, вміння та навички. 

Організація на кафедрах студентських наукових гуртків залучає студентство 

до виконання науково-дослідних робіт, які дозволяють сформувати у 

майбутнього спеціаліста власні погляди на ту чи іншу проблему, розвинути 
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свій потенціал, самореалізуватися та навчитися представляти свої результати 

на студентських наукових конференціях.  

На кафедрі педіатрії та медичної генетики активно працюють два 

студентських наукових гуртка – з педіатрії та з медичної генетики, в яких 

займаються студенти 4, 5 та 6 курсів усіх медичних факультетів, у тому числі 

й іноземці. Студентські науково-дослідні роботи є однією зі складових 

роботи гуртків, тематика яких різноманітна та визначається на початку 

навчального року з урахуванням вподобань гуртківців. У процесі виконання 

наукової роботи студенти освоюють не лише етіопатогенетичні механізми 

основних захворювань дитячого віку, вчаться диференційовано піходити до 

їх діагностики та лікування, але й опановують основи статистичної обробки 

отриманих результатів за допомогою програмного забезпечення. Написання 

наукової роботи дозволяє розвинути у студента здатність аналізувати 

отриманий матеріал та вчить правильно оформити роботу, що дає мож-

ливість кожному гуртківцю реалізувати індивідуалізовану освітню стратегію, 

яка полягає у тісному зв‘язку теоретичної підготовки з використанням 

інформаційних технологій та реального практичного застосування отри-

маного. Крім того, корисною є для майбутнього спеціаліста й можливість 

представити свої результати на наукових конференціях або конкурсах 

наукових робіт, обговорити свої наробки з досвідченими науковцями в галузі 

педіатрії та медичної генетики, що дозволяє навчитися гуртківцю виступати з 

науково-обгрунтованими повідомленнями, захищати висновки своїх дослі-

джень, відстоювати свій погляд на питання під час наукових дискусій, що, 

назагал, підвищує рівень засвоєння матеріалу. Частина студентів-гуртківців 

за цікаві роботи нагороджені грамотами та дипломами.  

Написання науково-дослідної роботи студентами дозволяє розвинути їх 

творчі здібності на всіх етапах навчання, підвищує інтелектуальний 

потенціал, сприяє активному самостійному удосконаленню своїх знань, 

формуванню творчої особистості майбутнього спеціаліста.  

СУЧАСНА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ 

НАВЧАННЯ У МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Т.В. Сорокман 

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Особистісно орієнтований підхід з'єднує виховання та освіту в єдиний 

процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку, 

підготовки студента-медика до професійної діяльності. Зазвичай, навчальний 

процес насичений знаннями, які повинен засвоїти студент, а має бути 

насичений розумінням.  

Мета особистісно орієнтованого навчання - процес педагогічної 

допомоги особистості у становленні її суб'єктності, культурної ідентифікації, 

соціалізації, професійному самовизначенні. 
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До особистісно орієнтованих технологій різні автори зараховують сьо-

годні різноманітні технології, загальноприйнятої класифікації наразі немає. 

Серед таких технологій Вальдорфська педагогіка, методика Марії 

Монтессорі, система розвивального навчання тощо. 

Наразі особистісно орієнтований підхід спирається на такі вихідні 

положення: 

- пріоритет індивідуальності, самоцінності особистості як активного 

носія суб'єктного досвіду, що склався задовго до впливу спеціально 

організованого навчання в медичному університеті; 

- під час конструювання та реалізації освітнього процесу необхідна 

особлива робота викладача щодо виявлення суб'єктного досвіду 

кожного студента-медика;  

- в освітньому процесі відбувається «зустріч» суспільно-історичного 

досвіду, що його задає навчання та суб'єктного досвіду студента; 

- взаємодія двох видів досвіду студента має відбуватися не по лінії 

витіснення індивідуального, наповнення його суспільним досвідом, а 

через їхнє постійне узгодження, використання всього того, що студент 

накопичив під час навчання в школі, медичному коледжі. 

Головним результатом навчання є формування пізнавальних здібностей 

на основі володіння відповідними знаннями, уміннями та практичними 

навичками. 

Серед основних завдань особистісно орієнтованої технології навчання 

на кафедрі педіатрії та медичної генетики використовують такі: 

1) розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожного студента; 

2) максимально виявити, ініціювати, використати індивідуальні знання 

студента, яких він набув на попередніх кафедрах; 

3) допомогти студенту пізнати себе, самовизначитися з наступною 

самореалізацією (вибір спеціалізації: педіатрія, медична генетика, дитяча 

ендокринологія тощо). 

Для здійснення цих завдань на кафедрі використовується навчальний 

матеріал, який забезпечує виявлення змісту суб'єктного досвіду студента, 

зокрема досвід його попереднього навчання; викладення знань викладачем 

спрямоване не лише на розширення їхнього обсягу, структурування, 

інтегрування, узагальнення предметного змісту, а й на постійне перетворення 

набутого суб'єктного досвіду кожного студента. Також застосовується 

активне стимулювання студента до самооцінної освітньої діяльності з 

виявленням та оцінкою способів навчальної роботи, якими користується 

студент самостійно, стійко, продуктивно. 

Застосування різних технологій навчання сприятиме забезпеченню 

високої кваліфікаційної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ 

МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Т.В. Сорокман 
Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У Законі України «Про вищу освіту», Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції професійної освіти, 

Концепції розвитку вищої медичної освіти, Наказі МОЗ України «Про 

затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного спря-

мування», Галузевих стандартах вищої освіти України визначено тенденції 

модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців, оновлення 

сестринської справи і медсестринської освіти в Україні.  

Натепер створено низку лікувально-профілактичних закладів нового 

типу (хоспіси, відділення сестринського догляду в багатопрофільній лікарні 

та ін.) і запроваджено нові медсестринські посади – заступника головного 

лікаря з медсестринства, медичної сестри-координатора, головного спеціа-

ліста з медсестринства та ін. Це зумовлює нагальну потребу в підготовці 

фахівців- управлінців у галузі медсестринства, медичних сестер найвищого 

освітньо- кваліфікаційного рівня – магістрів сестринської справи. 

Узгодження вітчизняних Галузевих стандартів підготовки медсестрин-

ських кадрів відповідно до міжнародних вимог окреслило нові перспективні 

напрями професійної діяльності магістрів сестринської справи, зокрема, на 

посадах начальника (завідувача) структурного підрозділу медичного закладу, 

головної медичної сестри, викладача сестринських дисциплін у вищих 

медичних навчальних закладах, завідувача відділення (декана) у коледжі та 

наукового співробітника у галузях «Сестринська справа» й «Акушерство». 

Такий широкий спектр первинних посад магістрів сестринської справи 

вимагає ґрунтовних педагогічних досліджень і розробки наукових підходів 

до підготовки таких фахівців в умовах ступеневої освіти. 

Натепер практично відсутні комплексні дослідження з проблеми 

підготовки магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти, 

спрямовані на розв‘язання низки об‘єктивних суперечностей, які нині 

намітились у вищих медичних навчальних закладах України, а саме між: 

потребою системи охорони здоров‘я України у висококваліфікованих 

фахівцях найвищого освітньо-кваліфікаційного рівня у галузі медсестринства 

та відсутністю професіограми магістрів сестринської справи і моделі їхньої 

професійної підготовки; посадовими інструкціями первинних посад магістрів 

сестринської справи та змістом теоретичної і практичної підготовки таких 

фахівців; зростаючими вимогами до якості підготовки випускників і 

неналежним рівнем сформованості у них професійних компетенцій та 

готовності до професійної діяльності на первинних посадах; необхідністю 

приведення форм, методів і засобів навчання у вищих медичних навчальних 
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закладах до вимог часу та переважанням традиційних підходів у підготовці 

магістрів сестринської справи; потребою у всебічному оцінюванні рівнів 

готовності студентів до професійної діяльності та невизначеністю 

відповідних критеріїв і показників. 

Порівняння ступеневої медсестринської освіти в Україні з міжна-

родними аналогами дозволило виокремити такі її особливості: відсутній 

рівень молодшої медичної сестри (ліцензована медична сестра, помічник 

медичної сестри, зареєстрована медична сестра); підготовка дипломованих 

медичних сестер здійснюється впродовж 4(на базі базової середньої освіти, 

після 9 класу) та 3 (на базі повної середньої освіти, після 11 класу) років; 

навчання медсестер-бакалаврів відбувається упродовж 1 (на базі ОКР 

«Медична сестра») та 2 (на базі повної середньої освіти) років; підготовка 

магістрів сестринської справи має вузьку спеціалізацію й передбачає 

здобуття кваліфікації «Науковий співробітник» лише за двома 

спеціальностями: «Сестринська справа» й «Акушерство»; спеціальність 

«Медсестринство» не затверджена як наукова, що позбавляє можливості 

створювати спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за даною 

спеціальністю та запроваджувати аспірантуру й докторантуру; відсутній 

рівень доктора наук з медсестринства (доктора філософії). 

Натепер в Україні відсутні завершені комплексні дослідження з проб-

леми підготовки магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти.  

ВИСВІТЛЕННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ФТИЗІАТРІЇ У 

ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ 

В.О. Степаненко, І.В. Єременчук  

Кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Лікарська деонтологія – це вчення про обов‘язки лікаря, сукупність 

етичних норм, які необхідні йому для виконання професійної діяльності, 

втілення морально-етичних принципів, які мають бути спрямовані на 

створення максимально сприятливих умов для ефективного лікування 

хворих. 

Ведення хворих залежно від їхньої особистості та обставин по суті 

означає ретельний індивідуальний підхід, що переслідує мету психічного 

впливу на хворих. У практичній діяльності лікаря-фтизіатра медична 

деонтологія займає особливе місце. В першу чергу це пов‘язане з тим, що 

серед хворих на туберкульоз багато осіб з шкідливими звичками (алкоголізм, 

наркоманія, паління) або асоціальних осіб (без постійного місця проживання, 

особи, які повернулися з місць позбавлення волі). Саме цей контингент 

страждає найбільш часто хронічним деструктивним туберкульозом, тобто 

відкритими формами, які і є джерелом розповсюдження інфекції.  

Туберкульоз за своєю природою майже завжди викликає у пацієнтів, 

крім фізичного дискомфорту, складну сукупність переживань. Встановлення 
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специфічного ураження легень або інших органів нерідко викликає у хворих 

страх і депресію, що пов‘язані в основному зі сформованими здавна 

упередженнями про туберкульоз як особливе заразне й невиліковне 

захворювання. Деякі хворі відмовляються від лікування в зв‘язку з тим, що 

обізнані про можливі ускладнення від того чи іншого препарату. Тому хворі 

часто уникають лікування, відмовляються від нього, або переривають 

приймати протитуберкульозні препарати, що особливо небезпечно при 

мультирезистентному туберкульозі. У таких випадках необхідно застосо-

вувати глибоку розсудливо-критичну, емоційно-позитивну, тонізуючу, 

тренувально-вольову психотерапію. 

Психологія хворого на туберкульоз не завжди готова сприйняти 

різноманітні призначення лікаря, пацієнти із хвилюванням очікують 

результатів обстеження, створюється складна деонтологічна ситуація, перед 

лікарем виникають певні психологічні труднощі. Велика наполегливість, 

взаєморозуміння й позитивне налаштування потрібні при проведенні 

тривалого, багатомісячного консервативного лікування, одноразового 

прийому великої кількості протитуберкульозних препаратів, а при наявності 

показань – оперативного втручання. 

Таким чином, вже перший етап лікування хворого на туберкульоз 

полягає в тому, щоб завоювати довіру пацієнта, примусити повірити в 

можливість лікування, прийняти умови цього лікування, викликати бажання 

співпрацювати з лікарем, навчити хворого і його близьких правилам гігієни, 

запевнити, що при правильному лікуванні захворювання виліковне. 

У процесі проведення практичних занять з фтизіатрії необхідно 

постійно виховувати у студентів почуття лікарського обов‘язку, звернути 

увагу на необхідність враховувати вплив туберкульозного процесу на 

фізичний та психологічний стан хворого, звернути увагу на необхідність 

високої культури лікаря, що має велике значення у взаємовідносинах з 

хворими та сприяє їх психологічному комфорту, а це в свою чергу підвищує 

ефективність лікування. 

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІІ ПРАКТИЧНОІ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ФТИЗІАТРІІ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІІ 

В.О. Степаненко, О.В. Підвербецька  

Кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Проблема ранньої діагностики туберкульозу, лікування хворих на 

мультирезистентний туберкульоз, профілактики та зниження смертності є 

предметом особливої уваги протитуберкульозних закладів, служби охорони 

здоров‘я та всього суспільства. Тому одним із важливих завдань підготовки 

лікаря є оволодіння ним знаннями та навичками ранньої діагностики, 

лікування хворих на туберкульоз та запобігання розповсюдження тубер-

кульозу серед населення. На ІV курсі велика увага приділяється ранній 
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діагностиці легеневого та позалегеневого туберкульозу. Клінічна діагностика 

базується на тих знаннях і навичках, які одержані студентами на попередніх 

курсах: інтерпретація даних фізичного обстеження хворого, знань збудника 

туберкульозу та його властивостей, морфології туберкульозу, алергії та 

імунітету. 

Однією з важливих проблем організації навчального процесу є вико-

ристання принципу наочності, оскільки найбільшою чутливістю володіє 

орган зору, завдяки якому в мозок потрапляє більше інформації, ніж через всі 

інші органи чуття. Наочні методи використовуються у взаємодії зі словни-

ковими та практичними методами навчання і придатні для наочно-чутливого 

ознайомлення студентів з явищами, процесами, об‘єктами у їх натуральному 

вигляді або символічному зображенні. 

На кафедрі запроваджені тести різного рівня, завдяки яким маємо 

можливість перевірити рівень підготовки студентів до занять, закріпити 

знання, отримані на лекціях, проводити підсумкові заняття.  

Особлива увага приділяється застосуванню персонального комп‘ютера 

(ПК), що значно збільшує можливості наочних методів у навчальному 

процесі (використання системи MOODLE). 

Для індивідуального навчання використовуються картки хворих, 

навчальні таблиці, слайдовий матеріал, презентації, відеофільми, рентгено-

грами, томограми, бронхограми, спірограми, ЕКГ тощо. 

З метою покращення навчального процесу на кафедрі розроблено 

навчально-методичний посібник для студентів четвертого курсу «Схема 

історії хвороби». Посібник складено з урахуванням особливостей обстеження 

хворих на туберкульоз органів дихання, що дає змогу студентам методично 

грамотно збирати скарги, дані анамнезу, здійснювати об‘єктивне обстеження, 

проводити диференційну діагностику, обґрунтувати діагноз, призначити 

раціональну терапію. 

Написання історії хвороби студентами базується на детальному обсте-

женні хворого, вивченні особливостей перебігу захворювання в кожному 

конкретному випадку.  

Одним із методів навчального процесу є ситуаційно-ділові ігри, які 

відкривають широкі можливості для більш глибокого засвоєння навчального 

матеріалу, вироблення навичок спілкування з хворими, розвитку клінічного 

мислення, вміння аналізувати отримані результати всебічного обстеження 

хворого. Ділові ігри створюють позитивні емоції, активізують пізнавальну 

активність, імітують умови майбутньої професійної діяльності. 

Обов‘язковою складовою частиною навчального процесу є самостійна 

робота студента – формування умінь та навичок самостійного навчання, 

самостійний пошук інформації та вміння її застосовувати, розвиток творчих 

здібностей майбутніх лікарів, розвиток бажання систематично поповнювати 

та вдосконалювати свої знання упродовж всієї трудової діяльності. Добре 

відомо, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному 

досвіду, будуть насправді міцними й корисними. 
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Для кращого засвоєння матеріалу на кафедрі розроблені методичні 

вказівки для студентів, широко використовуються ситуаційні задачі, які 

вимагають від студента не тільки розпізнати хворобу і поставити попередній 

діагноз, але й спланувати свої дії відносно вирішення кінцевого та клінічного 

діагнозу, розвитку ускладнень, режиму хіміотерапії при наявності 

мультирезистентного туберкульозу, при виписки хворого з стаціонару на 

амбулаторне лікування, набори рентгенограм, томограм, навчальні історії 

хвороби, взірці медичної документації та медичного інструментарію для 

проведення й оцінки проби Манту, вакцинації, збору мокротиння, прове-

дення плевральної пункції тощо. Використовуються також відеофільми. На 

кафедрі створений електрифікований тематичний стенд з рентгенограмами та 

томограмами різних форм туберкульозу легень та ускладнень. 

Позааудиторна самостійна робота базується на розробленому 

кафедрою електронному навчальному курсі на сервері дистанційного 

навчання ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет». Це 

комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених для 

організації навчання з використанням інформаційно-комунікаційних техно-

логій. Робота серверу дистанційного навчання організована на основі 

використання середовища Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment). За допомогою даної системи студент має можливість через 

Інтернет ознайомитись з навчальним матеріалом з фтизіатрії, який поданий у 

вигляді інформаційних ресурсів (тез, відео, презентацій, конспектів тощо). 

Перевага цієї системи полягає в тому, що студенти можуть працювати у 

зручний для них час, а головне, стільки, скільки необхідно для засвоєння 

матеріалу, використовувати додаткову літературу, посібники, що дозволяє 

скоротити час на засвоєння навчального матеріалу і водночас підвищити 

якість підготовки до підсумкового модульного контролю. Отже, дистанційне 

навчання є принципово новою системою для здійснення позааудиторної 

самостійної роботи студентів. 

ДО ОПАНУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ З СОЦІАЛЬНОЇ 

МЕДИЦИНИ, ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

СТУДЕНТАМИ VI КУРСУ 

В.Л. Таралло 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Підготовка випускника накладає суворі обов‘язки на випускаючі 

кафедри з боку повного виконання програми, обов‘язкове опанування 

студентами чинних практичних навичок. При цьому стале скорочення 

погодинного навантаження на практичні заняття для вивчення програмного 

матеріалу спонукає до пошуків і залучення інших форм навчання окрім 

традиційних лекцій і практичних занять. Зокрема, належить приділити 
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більше уваги змісту і змістовному навантаженню планових самостійних 

годин праці студентів. 

Співробітники кафедри соціальної медицини та організації охорони 

здоров‘я вирішили цільовим чином призначати кожному студенту завдання з 

підготовки реферату з найважливіших проблем предмету. Зокрема було 

виділено для докладного обговорення на семінарі: перспектив розвитку 

охорони здоров‘я та первинної медичної допомоги; первинної медико-

санітарної допомоги; сімейної медицини; медичного страхування; страхової 

медицини. 

Ці загальноозначені напрями самостійної роботи стратифіковані на 3-4 

вузькі теми. Студент на власний вибір бере до виконання тему, готує за всіма 

вимогами реферат і витяг з нього. Цей витяг він буде доповідати студентам 

власної групи, реферат подається для перевірки викладачеві. Оцінки за 

реферат і виступи студентів реєструються в журналах поточної успішності 

групи так само, як і поточна успішність (подвійною оцінкою, за рішенням 

ЦМК) і залучаються до підсумкового оцінування праці студентів під час 

циклових занять. Для оцінок за самостійну роботу в журналі виділена 

спеціальна графа з метою наступного цільового аналізу. 

15-річний досвід залучення такої студентської праці до опанування 

окремих питань предмету засвідчує високу якість знань студентів після 

виконання чинних завдань. Співробітники кафедри кожен рік переглядають 

зміст, форми і удосконалюють самостійну роботу випускників, наближають 

її до вимог лікарської практики. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ВИПУСКНИХ КУРСІВ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ПЕДІАТРІЯ, ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ» 

С.І. Тарнавська, І.Б. Січкар  

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У сучасних умовах реформування системи охорони здоров‘я підготовка 

конкурентоздатних фахівців вищої медичної освіти сприятиме покращенню 

якості надання медичної допомоги населенню, особливо на первинній ланці 

амбулаторної допомоги. 

Формування клінічного мислення у студентів, здатності інтегрувати 

знання з нових дисциплін, а також переробка значного потоку інформації 

потребують застосування міждисциплінарних підходів у підготовці 

майбутніх фахівців. 

Відповідно до вимог сьогодення майбутній лікар під час навчання у 

вищому медичному навчальному закладі має не лише оволодіти значним 

обсягом знань, але й отримати якісну практичну підготовку. 

Водночас із введенням кредитно-модульної системи навчання органі-

заційні аспекти практичної підготовки майбутніх фахівців дещо невизначені 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

246 

 

та частково втрачені, особливо актуальними є проблеми з виробничою 

практикою студентів. 

Метою роботи було оцінити ефективність практичної підготовки 

студентів 5 та 6 курсу з дисципліни «педіатрія, дитячі інфекції». 

На базі кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Буковинського державного медичного університету проводилась порівняльна 

оцінка ефективності підготовки 133 студентів 5-6 курсів спеціальностей 

«педіатрія» та «лікувальна справа» з дисципліни «педіатрія, дитячі 

інфекційні хвороби». І-у групу склали 108 студентів 5 курсу спеціальності 

«лікувальна справа» та «педіатрія», ІІ групу – 25 студентів 6 курсу 

спеціальності «педіатрія».  

Студенти навчалися за кредитно-модульною системою з вико-

ристанням елементів дистанційного навчання. Вивчення дисципліни 

«педіатрія, дитячі інфекції» на 5 курсі проводили за окремими змістовими 

модулями: неонатологія, пульмонологія та гематологія, дитячі інфекційні 

хвороби, а на 6 курсі - з наступних розділів педіатрії: пульмонологія, 

кардіологія, гематологія, нефрологія, неонатологія, ендокринологія, гастро-

ентерологія, амбулаторно-поліклінічна допомога дитячому населенню. За-

гальна тривалість циклу навчання для студентів 5 курсу становила - 18 днів, а 

6 курсу – 50 днів із середньою тривалістю кожного модуля – 5 днів (30-35 

академічних годин). Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

базується в ОКУ «Обласна дитяча клінічна лікарня» та завдяки багато-

профільності 12 відділень створюються умови для кращої практичної підго-

товки майбутніх фахівців. 

Усім студентам проводили анонімне анкетування за допомогою анкети, 

яка містила 12 запитань, що стосувалися методики викладання дисципліни 

«педіатрія, дитячі інфекції», відношення студентів до навчання, усвідом-

лення професійної актуальності набутих знань та якості надбання профе-

сійних вмінь та навичок. 

Результати анонімного анкетування продемонстрували, що майже у 

92% студентів 6 курсу спеціальності «педіатрія» мотивацією до навчання 

було прагнення одержати нові знання. Натомість зазначений мотив спонукав 

до навчання лише 41,6% (pφ<0,05) студентів 5 курсу, причому майже кожний 

десятий з респондентів (14,8%) вказав, що відвідувати заняття є просто їх 

обов‘язком як студента.  

Переважна більшість студентів ІІ групи 72,0% та 39,6% (рφ<0,05) 

респондентів І групи вважали, що їх підготовка з дисципліни «педіатрія, 

дитячі інфекції» на кафедрі є доброю. При цьому шанси якіснішої 

теоретичної та практичної підготовки студентів 6 курсу спеціальності 

«педіатрія» відносно представників І групи були вірогідно вищими та 

дорівнювали: відносний ризик – 2,0 (95%ДІ:1,5-2,7) при співвідношенні 

шансів – 3,9 (95%ДІ: 2,1-7,1). 

Проте не вистачило практичних вмінь 48,1% студентів І групи та 24% 

(рφ<0,05) представникам ІІ групи. Кращі результати практичної підготовки 
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студентів ІІ групи можуть бути пояснені тим, що на 6 курсі систематично 

здійснювалась цілеспрямована робота з підготовки студентів до практично-

орієнтованого державного випускного іспиту з відпрацюванням практичних 

навичок і вмінь на практичних заняттях та під час чергувань у клініці під 

контролем викладачів. 

У студентів випускних курсів наявність профільної спрямованості 

підвищує шанси якісної теоретичної та практичної підготовки з дисципліни 

«педіатрія,дитячі інфекції» у 3,9 разу. 

РОЛЬ РОЛЬОВИХ ІГОР ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕРАПЕВТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН ЗІ СТУДЕНТАМИ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПІДГОТОВКИ 

Я.М. Телекі, О.Ю. Оліник, О.І. Гараздюк, Д.О. Гонцарюк 

Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Рольова гра - це комплексний методичний прийом навчання, при якому 

студенти в першу чергу розглядають процес прийняття рішення. Нижче 

приводиться приклад рольової гри «На прийомі пацієнт з хронічним 

панкреатитом». 

Основна мета гри: навчання збору анамнезу, формування вміння 

аналізувати отримані дані, практичне застосування отриманих на практичних 

заняттях знань, ілюстрація практичної значущості вивченого матеріалу, 

розвиток у студентів-медиків вміння прогнозувати ускладнення в ході 

ведення пацієнта з хронічним панкреатитом, виховання колективізму, відпо-

відальності, наукового ставлення до вирішення життєвих проблем в умовах 

практичної медицини, розвиток у студентів уміння працювати в групах.  

Ділова гра проводиться під керівництвом і контролем викладача за 

участю всієї групи студентів. Для проведення ділової гри навчальна група 

розбивається на кілька ігрових груп по 4-5 студентів. Такий поділ 

обґрунтовується тим, що в групі виділяється 3 ролі: лікар-гастроентеролог, 

дієтолог, пацієнт. Кожному з групи потрібно приймати конкретні рішення, 

тому, якщо студентів буде більше кожен з учасників може буде виключений 

з обговорення. План гри: 1) організаційний момент 2) розподіл на групи 

3) пояснення вихідного матеріалу гри 4) завдання для кожного члена групи 

5) підведення підсумків.  

Кожен член групи виконує певні функції, обігрується ситуація «На 

прийомі пацієнт з хронічним панкреатитом», яка наближена до реальних 

умов. Після поділу студентів на групи, їм пояснюються функціональні 

обов'язки. Дається вихідна інформація: студенти-медики повинні «прожити» 

ситуацію, наближену до реальної. Під час виконання даного завдання 

викладач ходить по аудиторії, спостерігаючи за ходом обговорень. На цьому 

етапі у студентів виникають питання, на які викладач або відразу відповідає, 

або пропонує різні варіанти рішень, або задає навідні запитання. Цей етап по 

тривалості найтриваліший. Часто виникають ситуації, при яких темп роботи 
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студентських груп відрізняється: одні вже все зробили, інші ще не готові і 

обговорення затягується. У цьому випадку можливий варіант організації 

ділової гри, коли наступне завдання дається не всім студентам одночасно, а в 

міру виконання кожною групою своєї частини. 

У кінці гри підводяться підсумки, проводиться аналіз типових 

помилок, даються рекомендації. Таким чином, ігровий супровід вивчення 

матеріалу дозволяє підтримувати постійний високий інтерес в учнів до змісту 

курсу, активізує їх самостійну діяльність, формує і закріплює практичні 

навички. Особливо це важливо при навчанні студентів-медиків з різним 

рівнем підготовки. 

ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ 

ЧЕТВЕРТОГО КУРСУ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ»  

Я.М. Телекі, О.І. Федів, О.Ю. Оліник, К.А. Чимпой 

Кафедра внутрішньої медицини  

Вищий державний навчальний заклад України  

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Вдосконалення медичної освіти, підвищення надання якості медичної 

допомоги є основною вимогою сьогодення. Стратегія реформування вищої 

медичної школи має за мету підготовку ерудованого, з високими теоре-

тичними знаннями, належним рівнем практичних вмінь, здатністю приймати 

логічні, патогенетично обґрунтовані рішення у невідкладних ситуаціях ліка-

ря-спеціаліста.  

Тому, метою кожного практичного заняття зі студентами 4-го курсу із 

основ внутрішньої медицини є оволодіння ними сучасними методами, 

формами організації їх майбутньої професії, формування в них знань, 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання 

потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності.  

Процес набуття студентами практичних навичок і вмінь можна умовно 

поділити на 2 основних етапи: перший – доклінічне відпрацювання навички 

на фантомах і доведення її до стадії автоматизму та створення умов, макси-

мально наближених до реальних, другий – виконання навички біля ліжка 

пацієнта.  

Формування практичних навичок зі студентами базується на чотирьох 

етапах. На першому етапі студентові надається чіткий професійний алгоритм 

навички, тобто чітка, покрокова послідовність дій. Другий етап передбачає 

багаторазове повторення одних і тих же дій, маніпуляцій відповідно до 

заданого алгоритму, з метою їх закріплення, що зумовлює закріплення 

умовно-рефлекторних зв‘язків. На третьому етапі досягається автоматизо-

ваність виконання навички, швидкість ступінь якої залежить від рівня 

індивідуальних здібностей студента до медичної професії. Шляхом 
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постійного підкріплення, повторення сформованої навички, використання в 

професійних ситуаціях забезпечується четвертий етап формування навичок. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК 

ПРОЦЕСУ ІНТЕРАКТИВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

М.П. Тимофієва 

Кафедра психології та соціології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На відміну від традиційних форм ведення занять, в інтерактивному 

навчанні змінюється взаємодія викладача і студента: активність викладача 

поступається місцем активності студента, а завданням викладача стає 

створення умов для їх ініціативи. Відсутність систематизованих теоретичних 

і методологічних розробок стосовно психологічних особливостей зворотного 

зв‘язку як процесу інтерактивної форми навчання та впливу його на психіку 

студента, обумовили вибір теми дослідження. 

Зворотній зв'язок дозволяє надати нового виміру навчальному процесу, 

роблячи акцент на плюси, а не на недоліки. Відмічаючи сильні сторони 

роботи студента, викладач мотивує його на подальшу взаємодію та заці-

кавленість предметом. Ефективний зворотній зв'язок повинен бути таким, що 

«коригує», а не оцінює.  

Мета дослідження полягає у визначені впливу зворотного зв'язку на 

формування особистісних та професійних якостей студента в навчальному 

процесі. 

Зворотній зв'язок допомагає студенту відстежувати свій прогрес, пла-

нувати майбутні досягнення, переживати почуття задоволення від виконаної 

роботи. Вчитель може здійснити помітний позитивний вплив на роботу 

студентів за допомогою таких заходів, як конструктивна критика, необхідна 

підтримка та зворотній зв'язок.  

Успішне засвоєння теоретичного та практичного матеріалу неможливе 

без активної взаємодії викладача та студента. Тільки у спільній діяльності з 

викладачем формуються знання, уміння й навички студента. Саме тому, 

обов‘язковим елементом, який свідчить про якість процесу навчання є 

зворотний зв‘язок.  

У своїй книзі «Працюючі навчальні стратегії: науково-обґрунтовані 

стратегії для підвищення якості навчання» Marzano, Pickering and Pollock 

(2001) називають зворотний зв'язок у числі дев'яти найбільш ефективних 

стратегій. Зворотний зв'язок повинен орієнтуватися на певний рівень знань 

студента, а не на усереднену норму. Студенти повинні вміти ефективно 

здійснювати моніторинг свого прогресу в процесі самооцінювання, 

заснованого на зворотному зв'язку, наданому вчителем. Зворотний зв'язок 

може бути формальним і неформальним. У процесі здійснення нефор-

мального зворотного зв'язку вчитель може «сісти» за стіл учня та проко-



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

250 

 

ментувати його роботу. За допомогою цього виду зворотного зв'язку сту-

денти можуть отримувати необхідні поради та здійснювати негайні зміни. 

Формальний зворотний зв'язок застосовуємо під час практичних та 

семінарських занять. Для отримання формального зворотного зв'язку, сту-

денти беруть участь у спеціально призначених консультаціях, в процесі яких 

вчитель перевіряє їх прогрес і ставить перед ними нові цілі. Коли студенти 

отримують зворотний зв'язок у навчальному процесі, вони вчаться на своїх 

помилках, здійснюють необхідні зміни та здатні до переходу на наступний 

рівень.  

Студенти, як правило, цінують ідеї та думки своїх однолітків. У 

більшості випадків їм подобається спільна робота. І якщо їм видається така 

нагода, вони можуть як пропонувати свої ідеї, так і отримувати їх від своїх 

одногрупників.  

Існує думка, що термін «зворотний зв‘язок» був відкритий ще в 1893 

році М.М. Ланге завдяки відкриттю регулювання поведінки людини за 

допомогою зворотного зв‘язку. На необхідність зворотного зв‘язку в 

керуванні навчальним процесом у 60-ті роки ХХ ст. звернули увагу 

Б.Ф. Скінер і Е. Торндайк, які розробляли основи програмованого навчання в 

контексті теорії біхевіоризму. Наприклад, біхевіористична модель зворотного 

зв‘язку розглядається як форма підкріплення саме відповіді. В найбільш 

завершеному виді ця позиція представлена в роботах Б.Ф. Скіннера, який 

розробив теорію оперантного обумовлення. Оперантне обумовлення – нау-

чіння, в ході якого придбання нового досвіду та реалізація його в поведінці 

призводять до досягнення певної мети. Основна ідея його теорії в підвищенні 

ймовірної відповіді на певний стимул. 

Зворотний зв'язок в когнітивній теорії розглядається як інформація для 

учіння. Зворотний зв'язок і підкріплення виконують різні функції: підкріп-

лення подається з метою закріпити виконуючу дію, а зворотний зв'язок для 

отримання інформації відповідно виконуваній дії. 

Діяльність студента професійно спрямована, вона є формою його 

соціальної та пізнавальної активності, вираженням прагнень до життєвого 

самовизначення та самоствердження. Більшість студентів виявляють 

самостійність в навчальному процесі, займають активну позицію, надаючи 

перевагу також формам навчання, які є не лише засобами пізнання, але й 

засобом самовираження, дають можливість висловити власну точку зору. 

Організація процесу навчання з використанням інтерактивних форм сприяє 

формуванню стійкого інтересу до навчання, потреб у самоосвіті, 

саморозвитку. Зокрема зворотний зв'язок як інтерактивна форма навчання 

забезпечує високу мотивацію, поглиблення знань, творчість і фантазію, 

комунікабельність, активну життєву позицію, командний дух, цінність інди-

відуальності, свободу самовираження, акцент на діяльність, набуття профе-

сійних якостей, розвиток навичок аналізу та рефлексії своєї діяльності, 

розвиток прагнення до співпраці та емпатії. Слід зазначити, що неправильна 

організація інтерактивного методу в процесі навчання, обмеження пози-
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тивного зворотного зв'язку в навчальному процесі знижує ефективність 

засвоєння знань, дезорієнтує студентів, знижує в них почуття причетності та 

значення в групі, на особистісному рівні занижується самооцінка, боязнь 

публічних виступів, тривожність та невпевненість в своїх діях.  

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ФАХОВОЇ У ВИЩІЙ 

МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ 

А.В. Ткач  

Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Оволодіння основами будь-якої професії розпочинається з вивчення 

мови свого фаху. Це означає, що будь-який спеціаліст повинен вільно 

користуватися усною та писемною формами професійного спілкування, мати 

чималий активний лексичний запас відповідної термінології, уміти оформля-

ти різноманітні документи, у тому числі фахові, володіти основами культури 

мовлення та мовленнєвого етикету, бути вправним, виголошуючи промови й 

доповіді на актуальні теми. Для цього необхідні ґрунтовні теоретичні знання 

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», 

а також уміння використовувати їх у процесі практичної діяльності.  

Передумовою успішного засвоєння і подальшого активного викорис-

тання базової наукової, офіційної та професійної термінології, опанування 

різними стилями української мови є виконання вправ і тестових завдань 

різного ступеня складності. Саме тому на практичних заняттях студентам-

медикам пропонуємо тренувальні вправи таких видів: 1) граматичні; 

2) розраховані на вибір правильної відповіді; 3) редагування текстів; 

4) робота зі словниками; 5) творчі завдання; 6) завдання-дослідження; 

7) завдання-міркування тощо. Зазначимо, що вони мають узагальнений 

характер, а отже, їхнє виконання передбачає глибоке знання теоретичного 

матеріалу. Крім того, завдання розраховані і на роботу в аудиторії, і на 

позааудиторну роботу студентів. 

Окремої уваги заслуговують тестові завдання, як-от: творчі тести, 

тести-доопрацювання, тести на вибір правильної відповіді. Вони активізують 

пізнавальну діяльність студентів, їхнє творче мислення, сприяють поглиб-

леному засвоєнню лексики та граматики, виробленню вмінь добирати й 

осмислено використовувати мовні засоби з урахуванням їх значення та 

функцій у відповідних ситуаціях спілкування.  

Важливим моментом наприкінці вивчення предмета «Українська мова 

(за професійним спрямуванням)» є виконання тематично-підсумкових та 

узагальнювальних контрольних робіт – з елементами тестування, творчого 

підходу до вирішення мовних проблем, з екскурсами у сферу стилістичної 

правки, редагування текстів російсько-українського перекладу тощо. Акцент 

робиться і на особливостях культури спілкування у нетипових ситуаціях. 
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Отже, ґрунтовне й послідовне вивчення професійної мови, підвищення 

мовно-національної культури майбутніх медичних фахівців є запорукою 

вільного самовираження особистості, формування справжніх патріотів своєї 

держави. І, безперечно, ключова роль у формуванні національно свідомої 

еліти сучасного суспільства відводиться педагогічній майстерності й досвіду 

викладача, який повинен творчо, гнучко, комбіновано застосовувати різні 

методи навчання – традиційні та інноваційні.  

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В СТАНОВЛЕННІ КЛІНІЧНОГО 

МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

О.В.Ткачук
1
, С.С.Ткачук

2
, В.Ф.Мислицький

3
 

1
Кафедра анестезіології та реаніматології,  
2
кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата,  

3
кафедра патологічної фізіології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасні тенденції розвитку української медичної освіти спрямовані на 

підготовку висококваліфікованого лікаря, який за професійними якостями 

має відповідати сучасному рівню розвитку світової медичної науки. Це 

вимагає якісно нової методології організації навчального процесу за 

європейським зразком.  

Важливим критерієм оцінки професійного зростання студентів є їх 

здатність самостійно опановувати знаннями, необхідними для успішного 

навчання і, в подальшому, практичної діяльності, що потребує творчого 

розвитку особистості студента і сприяє формуванню клінічного мислення. 

Саме тому обов‘язковою в складі кредитів ECTS кожної дисципліни є 

самостійна робота студентів (СРС), частка якої в структурі підготовки 

кваліфікованих спеціалістів-медиків впродовж останніх років неухильно 

зростає.  

Слід зазначити, що результативність самостійної роботи істотно 

залежить від вмотивованості студентів у підвищенні свого освітнього рівня, 

розуміння її ролі у становленні професійних якостей майбутнього лікаря, у 

формуванні досвіду дослідницької діяльності, що особливо важливо для тих 

студентів, які в майбутньому поповнять науковий потенціал вищих 

навчальних медичних закладів та науково-дослідних установ. Тому у вищих 

медичних навчальних закладах використовуються різні види індивідуальної 

СРС: самопідготовка до практичних занять і модульного контролю, 

написання рефератів, історій хвороби, протоколів, робота в студентських 

наукових гуртках, виконання експериментальної роботи та підготовка до 

виступів на наукових конференціях, участь в олімпіадах.  

Самостійною роботою студенти можуть займатися як під керівництвом 

викладача під час аудиторних занять, так і позааудиторно, без контролю 

викладача. Однак в останньому випадку також мають існувати критерії 

оцінки її ефективності. Для опанування студентами молодших курсів навиків 
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самостійної роботи доцільно спрямовувати її на поглиблення й закріплення 

базових знань та умінь (перший рівень пізнавальної діяльності), а для 

студентів-старшокурсників метою такої роботи є розвиток творчого підходу 

(творчий, пошуковий рівень). В обох випадках роль викладача полягає в 

розвитку креативних здібностей студентів. Успішність останнього залежить 

від уміння викладачів привести у відповідність зміст і обсяг матеріалу для 

самостійного опанування з теоретичною і практичною підготовкою студен-

тів, забезпечити новизну сформульованих завдань, нетрадиційність їх змісту, 

розкрити практичне значення завдання або методу, який потрібно опанувати. 

Зацікавленість, як підґрунтя формування пізнавальних здібностей та 

ініціативи студентів у виконанні СРС, забезпечується постановкою завдань, 

вирішення яких неможливе з використанням готових алгоритмів, а потребує 

творчого підходу, вміння будувати власний алгоритм розв‘язання. У свою 

чергу, такий підхід можливий лише за наявності вміння працювати не лише з 

підручником та лекційним матеріалом, але й з науковою літературою, 

пов‘язати теорію з практикою. 

Таким чином, правильна орієнтація студентів на виконання самостійної 

роботи розвиває їх пізнавальну активність, клінічне мислення, спрямовує на 

постійну роботу з додатковою літературою і значно підвищує якість їх 

професійної підготовки.  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - 

НАЙВАЖЛИВІША ТЕХНОЛОГІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

А.Д. Тодоріко
1
, Л.Д. Тодоріко

2
, С.О. Батрановська

3
  

1
Кафедра психології та соціології, 

2
кафедра фтизіатрії та пульмонології, 

3
кафедра фармакології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Результати оцінки суджень студентів свідчать про необхідність зміни 

відносин в освітньому процесі на основі діалогічної взаємодії, емпатії, 

створення неповторної індивідуальної атмосфери на заняттях; орієнтації на 

пріоритет у цілепокладанні викладача завдань розвитку студента, а не 

завдань «оновлення змісту і технологій навчання», створення умов, в яких 

стимулюється спільна рефлексія індивідуальних якостей викладача і 

студентів. 

Потенційно будь-який викладач може розвинути в собі майже всі 

якості або стильові риси, які потрібні в його педагогічній діяльності. Однак 

ретельний аналіз отриманих даних підтверджує висловлене нами припу-

щення: при відсутності у викладача інформації про ступінь ефективності 

індивідуального стилю педагогічної діяльності (ІСПД) у взаємодії неможливі 

його ефективна корекція й саморегуляція. 

Таким чином, можна констатувати: 
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- побудова взаємодії суб'єктів навчального процесу по типу діалогу є 

найважливішою умовою реалізації їх індивідуальностей і здатностей 

викладача до саморегуляції індивідуального стилю педагогічної діяльності; 

- відсутність у викладачів інформації про ступінь ефективності ІСПД у 

взаємодії зумовлює неможливість його корекції ними відповідно до потреб 

студентів; 

- існує невідповідність між усвідомленням необхідності створення 

умов для творчого саморозвитку студента й реальними ІСПД викладача, що 

недостатньо забезпечують ці умови; 

- реальний процес взаємодії найчастіше характеризується статичністю, 

повторюваністю, слабо володіє можливостями саморозвитку як для студента, 

так і для викладача; 

- рефлексія ІСПД викладача забезпечує зміни його взаємин зі 

студентами, що сприяє виникненню ціннісних орієнтацій на суб'єкт-

суб'єктну взаємодію й мотивів співробітництва в навчально-виховному 

процесі. 

Таким чином, найважливішою технологією в освітньому процесі у 

теперішній час продовжує залишатися удосконалення індивідуального стилю 

педагогічної діяльності викладача на основі пріоритету суб'єкт-суб'єктних 

відносин, що забезпечують взаємний індивідуальний розвиток суб'єктів 

навчального процесу.  

ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОФЕСІЙНИЙ І ТВОРЧИЙ  

РОЗВИТОК СТУДЕНТА 

А.Д. Тодоріко
1
, О.С. Шевченко

2
, Л.Д. Тодоріко

3
 

1
Кафедра психології та соціології, 

3
кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, 
2
кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Харківський національний медичний університет, м Харків 

На думку студентів, викладач вищої медичної школи може впливати на 

розвиток їх особистості як творчо з експонентою бажання до професійного 

зростання, так і нейтрально й руйнівно. Творчого впливу та натхнення 

надають: 

1) викладачі, що добре знають свій предмет, й уміють його піднести, 

спонукаючи до оволодіння новими знаннями, сприяючи підвищенню 

інтелектуального потенціалу, розвитку ерудиції, самостійності, цілеспрямо-

ваності, працьовитості, змінюючи світогляд, орієнтуючи студента в майбут-

ній професійній діяльності; 

2) викладачі, які творчо підходять до роботи, вносять різноманітність в 

заняття, не обмежують викладання рамками програми. Їхній творчий вплив 

полягає в сприянні творчому саморозкриттю студента, появі інтересу до 
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предмета, ознайомленні з новими цікавими фактами, з інноваційними мето-

дами навчання, які знадобляться в професійній діяльності; підвищенні 

загального рівня культури, навчанні формування й відстоювання своєї точки 

зору, взаємодії й співробітництва з іншими людьми, самоповазі й повазі 

людей, що залежать від нього; допомозі у пізнані власних можливостей; 

3) викладачі, що володіють позитивними індивідуальними якостями й 

професійно-педагогічними вміннями, манера поведінки та спілкування, яких 

змушує наслідувати їх; гарні індивідуальні якості викликають прагнення 

розвити їх у себе, використовуючи самоконтроль; бажання переосмислити 

свої принципи й погляди; задуматися над собою. Студенти починають краще 

розбиратися в деяких життєвих питаннях; переймають гарні професійні 

якості; 

4) викладачі, що не знають предмета або не вміють його викладати, які 

впливають тим, що наочно демонструють, яким не повинен бути педагог, які 

професійні помилки не можна повторювати. До цієї групи студенти також 

відносять викладачів, що володіють негативними індивідуальними якостями: 

вони спонукують викорінювати ці якості в себе. 

Нейтральний вплив надають: 

1) пересічні, нічим не примітні викладачі, які не володіють яскравими 

професійними або особистісними якостями й не вирізняються інтелектом, не 

запам'ятовуються в навчальному процесі, не виявляючи ніякого впливу на 

особистість, що формується у тому числі і в професійному плані; на їхніх 

заняттях нудно й нецікаво; 

2) викладачі-«роботи», які вважають за краще дотримуватися чітких 

рольових функцій, передаючи необхідні знання з предмета, і не зацікавлені в 

особистому спілкуванні зі студентами, не прагнуть до взаєморозуміння і 

співпраці. 

Руйнівний вплив виявляють викладачі, що володіють негативними 

індивідуальними й професійно-педагогічними якостями: зарозумілі, грубі й 

різкі, безтактні, нестримані, безініціативні, некомпетентні, безвідповідальні й 

авторитарні. Руйнівний вплив таких викладачів полягає в наступному: 

«викликають небажання вчитися, неповагу до предмета; породжують злість і 

агресивність, депресію й прагнення уникати контактів; знижують 

працездатність».  

У зв'язку із цим становить інтерес аналіз висловлень студентів на тему: 

«Які якості ви б додали викладачам, і від яких хотіли б їх позбавити?»  

У результаті опитування були отримані дані про якості, які необхідно 

«додати» викладачам (наведені у порядку спадання значущості): ерудо-

ваність, вміння пояснювати, товариськість, творче ставлення до роботи, 

знання предмета, захопленість своїм предметом, відповідальність, вміння 

зацікавити студента, працьовитість, вимогливість до себе, доброзичливість, 

терпіння, справедливість, розуміння, повага до студентів, чуйність, розумна 

вимогливість, уважність, тактовність, порядність, об'єктивність, вихованість, 
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повага до чужої думки, культура мови, почуття гумору, врівноваженість, 

оптимізм, чарівність. 

Аналізуючи отримані дані, можна побачити, що студенти значно 

додали б викладачам моральних якостей, що виражають їхнє ставлення до 

них, причому, це ставлення повинне бути позитивним. Педагоги вищої 

школи найчастіше є зразками для формування студентами своєї поведінки в 

суспільстві, і тому, цей зразок повинен бути позитивним. Отже, викладачам 

необхідно приділяти увагу культурі поведінки, мати навички саморегуляції, 

мати адекватну самооцінку. 

Слід зазначити високий рейтинг такої якості, як «почуття гумору». Цей 

факт говорить про те, що студентам важливий емоційний настрій викладача, 

від якого значною мірою залежить і емоційний настрій аудиторії. Почуття 

гумору викладача сприяє встановленню контакту, допомагає саморозкриттю 

замкнених, сором‘язливих студентів. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМИН ВИКЛАДАЧА Й СТУДЕНТА В 

ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ 

Л.Д. Тодоріко
1
, О.С. Шевченко

2
, А.Д. Тодоріко

3
 

1
Кафедра фтизіатрії та пульмонології, 

3
кафедра психології та соціології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
2
кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Харківський національний медичний університет, м. Харків 

Хоча основним завданням вищого навчального закладу є підготовка 

студента до майбутньої професійної діяльності, проте, сучасна вища медична 

школа повинна слугувати не стільки для передачі знань, скільки для розвитку 

й відтворення особливого культурного шару, найважливішим елементом 

якого і є сам фахівець. Фахівця, як представника певної культури, характе-

ризує не тільки специфічний набір знань і вмінь, але й чіткий світогляд, 

життєві установки й цінності, особливості професійної поведінки тощо. 

Викладач вищої школи не тільки передає студенту професійні знання, а й 

долучає його до культури, яка може розвиватися й відтворюватися тільки в 

живому людському спілкуванні. 

Аналізуючи переваги й недоліки конкретних методів навчання, 

студенти відзначають наступне протиріччя: теоретично визнаючи необхід-

ність розвитку особистості студента, усвідомлюючи важливість інновацій, 

викладачі проте, у більшості випадків, використовують традиційні репро-

дуктивні методи. 

Існуючим взаєминам викладача й студента в педагогічному процесі у 

вищій медичній школі старшокурсники дали різноманітні порівняння, які ми 

умовно систематизували як «взаємодію: гарне й погане, неефективне й 

нейтральне» і «вплив: гарне й погане». Не маючи можливості привести 
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приклади художньо-графічних робіт, ми «перевели» їх на образну мову. 

Розглянемо кілька варіантів запропонованих порівнянь. 

Гарну взаємодію (32,5 %), на думку студентів, можна охарактеризувати 

наступними виразами: «щасливі годин не спостерігають», «рукостискання», 

«сполучені посудини», «педагог і студент співвідносяться один з одним, як 

уран з атомним реактором: без реактора він нічого не означає, а реактор без 

нього нікому не потрібний», «що ж, тепер, коли ми побачили один одного, 

ми можемо домовитися: якщо ти будеш вірити в мене, я буду вірити в тебе». 

Погану взаємодію (30 %) старшокурсники виразили в такий спосіб: 

«удав і кролик», «і вічний бій! – спокій нам тільки сниться», «війна нервів», 

«стоячому із сидячим важко розмовляти», «м'яко стелить, та жорстко спати», 

«не можна любити того, хто тебе не розуміє, і не можна зрозуміти того, хто 

тебе не любить», «ті, у кого ми вчимося, правильно називаються нашими 

вчителями, але не всякий, хто вчить нас, заслуговує на це ім'я». 

Для характеристики неефективної взаємодії (12,5 %) опитані вибрали 

такі вирази: «як об стінку горох», «з глечика вода ллється в дірявий глек», 

«одного разу Лебідь, Рак та Щука ...», «я дуже голосно говорив, кричав я з 

останніх сил. Я хвилювався недарма - двері виявилися замкнені. Стукав я в 

двері, стукав у вікно, і достукався б я, але ... «. 

Нейтральна взаємодія (12,5 %) описується так: «два чоботи, але не 

пара», «два куби – великий і маленький», «усякому своя дорога», «кораблі, 

що йдуть паралельними курсами». 

Говорячи про гарний вплив (50 %), старшокурсники використовують 

наступні вислови: «потяг тягне вагони», «у гарного хазяїна корови будуть 

ситі і молоко дадуть», «вода тече в чашу», «човен може плисти самостійно, 

за течією, але попутний вітер – це краще», «з диких жеребців виходять кращі 

коні, якщо застосувати до них належний спосіб навчання». 

Думки про поганий вплив (12,5 %) – найрізкіші: «молот і ковадло», 

«один вовк ганяє овець полк», «у сильного завжди безсилий винен», 

«убиваючи знання, не вибийте останній розум», «найстрашніше для тих, хто 

маніпулює людською свідомістю, – це люди, здатні мислити». 

Отже, в освітньому процесі вищої школи переважає вплив викладача на 

студента; взаємодія в більшості випадків оцінена студентами як мало-

ефективна. І тільки 1/3 опитаних виділила свої взаємини з окремими 

викладачами як «гарну взаємодію». 
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ПЕРСПЕКТИВИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ 

ПАРАДИГМУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ  

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Л.Д. Тодоріко
1
, А.Д. Тодоріко

2
, І.О. Сем’янів

2
 

1
Кафедра фтизіатрії та пульмонології, 

2
кафедра психології та соціології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У наш час ідея особистісно орієнтованої освіти, реалізація якої 

передбачає відображення всіх методичних засобів педагога через призму 

особистості того, кого навчають, – його потреб, мотивів, здатностей, актив-

ності, інтелекту й інших індивідуально-психічних особливостей, з великими 

труднощами входить у практику навчально-виховного процесу вищої школи. 

Однією із причин даного парадоксу є сама особистість викладача вищої 

школи, який нерідко відчуває внутрішній опір при спробі перебудувати 

систему відносин зі студентами, змінити звичну суб'єкт-об'єктну парадигму 

своєї професійно-педагогічної діяльності на суб'єкт-суб'єктну. 

На сьогодні, найпоширенішими є дві педагогічні парадигми: науково-

технократична й гуманістична. У загальному вигляді вони є присутніми й у 

професійно-педагогічній діяльності викладача вищої медичної школи.  

В основі науково-технократичної парадигми лежить доказ істинності 

конкретним науково обґрунтованим способом, перевіреним досвідом. Її 

девіз: «знання – сила», уявлення про належні знання й поведінку формується 

на суспільно-державному рівні. Викладач у педагогічному процесі виступає в 

якості головного суб'єкта, який, володіючи конкретними вміннями й навич-

ками, будує свою технологію на монолозі, а студент – пасивного об'єкта, 

завдання якого полягає в точному відтворенні знань і дотриманні чітких 

правил. 

Гуманістична парадигма ґрунтується на відмові від прагнення пригні-

чувати іншу людину та від авторитарно-репресивних форм здійснення педа-

гогічної влади. Її девіз: «пізнання – сила»; викладач і студент – дві конкретні 

індивідуальності, розвиток відносин і спілкування яких відбувається на 

особистісному рівні. Вони отримують можливість постійно взаємозба-

гачуватися, використовуючи діалог, співробітництво й співтворчість. Кожен 

студент залучається до процесу пізнання й знаходження істини, його успіхи 

ґрунтуються на відстеженні руху в розвитку щодо своїх колишніх досягнень, 

а не щодо інших і не щодо заданих нормативів. 

Розглянуті науково-технократична й гуманістична парадигми лежать в 

основі суб'єкт-об'єктної («С-О») і суб'єкт-суб'єктної («С-С») парадигм, які 

широко використовуються у сучасній педагогіці. Отже, педагог може стати 

фактором або руйнування особистості студента (якщо підійде до неї з позиції 

маніпулювання або придушення, здійснюючи особистісно гальмівну 

стратегію), або збільшення її саморозуміння, самоповаги, саморозвитку (при 
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реалізації особистісно розвиваючої стратегії). Цілеспрямована протидія 

розвитку, яку деякі викладачі здійснюють стосовно студентів, використо-

вуючи особистісно гальмівну стратегію, виявляє різний, часто непередба-

чений, вплив на результати навчання й на процеси особистісного розвитку 

тих, що навчаються. 

Таким чином, можна стверджувати, що викладач, реалізуючи індиві-

дуальний стиль педагогічної діяльності (ІСПД), заснований на суб'єкт – 

об'єктній парадигмі, здійснює у відповідності зі своїми ціннісними орієнта-

ціями «вибіркове розпакування» певних ресурсів студента й відсікає все 

зайве, що не відповідає педагогічним задумам, здійснюючи «накладання 

обмежень на розвиток і особистісний ріст». У «зоні гнітючого й затри-

муючого розвитку» студент не вчиться тому, чому міг би навчитися, і не 

розвиває в собі те, що міг би розвинути враховуючи індивідуальні творчі 

можливості. 

ІГРОВА КОМПОНЕНТА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

СУЧАСНОГО СТУДЕНТА 

І.В. Трефаненко, О.В. Соловйова, С.І. Гречко, І.Б. Горбатюк  

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасний освітній процес, що мотивується вимогами суспільства та 

економіки, зацікавлений в створенні конкурентоспроможного фахівця. В 

першу чергу це означає не стільки завантаження енциклопедичних знань, 

скільки набуття досвіду та здатності вирішувати щоденні та нетривіальні 

завдання в своїй практиці. У кожній освітній програмі, як в Україні так і 

закордоном, підкреслюється вміння застосування набутих навичок та вмінь 

на практиці. І дійсно, це не викликає заперечень: нічого не допомагає 

зрозуміти, засвоїти та запам‘ятати краще ніж спроба зробити/пояснити/ 

описати щось самостійно, усвідомлюючи та відчуваючи важливість цього 

дійства. Саме тому, важливим елементом практичної реалізації навичок та 

знань виступає в аудиторному процесі навчання студентів гра. Гра – це 

діяльність, яка часто має розважальний характер, що керується чіткими 

правилами, які поєднують певний ступінь стратегії у випадку одного чи 

більше учасників, яки співпрацюють чи конкурують один з одним через 

використання знань та навичок у своєму прагненні досягти визначену мету 

Методика проведення професійних ігор має різнобічний характер. Але 

у будь-якому разі ігри проводяться за певною моделлю, яка складається з 

таких етапів: підготовка учасників гри; вивчення ситуації, інструкцій, 

настанов та інших додаткових матеріалів; проведення гри; аналіз, 

обговорення та оцінка результатів гри.  

Використання ігор можливе на усіх рівнях когнітивного процесу: від 

простої передачі інформації з її подальшим засвоєнням, сприйняття більш 
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складних процесів та набуття вмінь і навичок до процесів синтезу знань та 

оцінної діяльності. Оскільки гра – це орієнтований на студента процес, 

інтерактивний та динамічний, який генерує захоплення, радість та ентузіазм, 

то саме гра дозволяє уникнути одноманітності, фрустрації та втрати 

мотивації. У цьому полягає розважальний елемент, який виокремлює гру 

серед інших інструментів навчального процесу. Використання ігрового 

компонента дозволяє активізувати діяльність на всіх рівнях пізнавальної 

діяльності. Таким чином, ми, поділяючи пізнавальний процес на 3 рівні, 

будемо розглядати імплементацію різних видів гри на етапах 1) ознайом-

лення/презентація нового матеріалу, 2) закріплення та 3) перевірки. 

На етапі презентації нового матеріалу навчальна гра для студентів 

допоможе розв‘язати два важливих взаємозалежних завдання — зацікавити 

студентів новою темою і зробити зміст теми зрозумілим. У цих іграх часто 

використовують прийоми перетворення інформації, роз‘яснення або 

«переклад» термінів і теорій, прийом порівняння незнайомого із чимось 

відомим. На етапі закріплення можливі всі три види гри для досягнення 

високих результатів та підвищення мотивації студентів. На цьому етапі ми 

ставимо мету повторити матеріал, що було подано на етапі презентації та 

провести ревізію засвоєного – достатньо/недостатньо. Гра є корисною на 

етапі контролю засвоєння знань. Під час гри спрацьовує механізм змагання 

та реалізації, що сприяє максимальному самовираженню студентів. 

Отже, гра в навчальному процесі при доречному використанні може 

стати інструментом створення мотивації, підвищення статусу студента до 

рівня партнера, реалізації вмінь, знань та навичок у максимально набли-

женому до реального середовищі. Серед вправ виділяють три основні типи, 

які визначаються як до речі в аудиторії: репродуктивні, пошукові та творчі. 

Хоча існує загальна думка, що етап презентації нового матеріалу недоречний 

для використання ігор, ми заперечуємо цю думку, пропонуючи, насамперед, 

пошукові ігри. Репродуктивні вправи є універсальними з точки зору свого 

використання для усіх рівнів студентів та етапів заняття. 

 НОВИЙ ЗМІСТ МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ У 

ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ» 

В.І. Федів, О.Ю. Микитюк  

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Єдність фундаментальної та професійної спрямованості процесу 

навчання є основою вивчення медичної та біологічної фізики студентами 

спеціальності «стоматологія».  

Розвиток наукових і прикладних досліджень в галузі фізичної науки в 

значною мірою зумовлює розвиток сучасної стоматології як у діагностич-

ному, так і лікувальному аспекті, що вимагає від сьогоднішнього студента і 

майбутнього фахівця відповідних ґрунтовних знань медичної і біологічної 
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фізики. Беручи до уваги зазначене вище виникла необхідність ввести у нову 

робочу навчальну програму з медичної і біологічної фізики для майбутніх 

стоматологів питання, які зосереджують увагу студента на прикладному 

значенні окремих фізичних явищ і процесів для стоматологічної практики.  

Зокрема, при вивченні загальних явищ поверхневого натягу рідин 

студенти-стоматологи додатково вивчають явище адгезії, яке є результатом 

міжмолекулярної взаємодії, а також іонного або іншого зв'язку. Студенти 

дізнаються, що пломбувальний матеріал - це типова адгезивна речовина і 

усвідомлюють особливості прояву явища механічної адгезії у стоматології.  

Вивчаючи методики медичної рентгенології та їх застосування у 

практичній стоматології звертається увага студентів на ортопантомографію – 

панорамне фотографування у рентгенівських променях, що є важливим при 

плануванні ортопедичного лікування значного обсягу, ортодонтичного 

лікування чи значного хірургічного втручання. Ортопантомографія дозволяє 

оцінити стан зубів, а саме: прилягання коронок; стан кісткової перегородки; 

стан кісткової тканини щелеп; наявність периапікальних змін; розташування 

зубів мудрості; стан зачатків постійних зубів. 

Основи знань про нанотехнології у ортопедичній та стоматологічній 

практиці дають великі надії на створення нових наноматеріалів, які, маючи 

аналогічні властивості, могли б слугувати замінниками кісткової тканини або 

сприяти її утворенню. Хоча сьогоднішні досягнення у нанотехнологіях для 

стоматології досить скромні, проте вже відомо, що покриття штучними 

кристалами гідроксиапатиту металевих імплантів запобігає відторгненню і 

тим самим значно подовжує їх життя.  

На практичних заняттях у поточному навчальному році була приділена 

значна увага біомеханіці зубощелепної системи, фізичним властивостям 

матеріалів для стоматології, зокрема розглянуто поняття твердості матеріалу, 

основні методи визначення твердості, біомеханіку стоматологічних 

матеріалів та інші питання, важливі для стоматологічної практики.  

Є велике сподівання, що адаптація робочої навчальної програми з 

медичної і біологічної фізики до останніх досягнень фізичної науки буде 

потужною мотивацією для студента у вивченні даної дисципліни. 

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ КАФЕДРИ БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА  

МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 

В.І. Федів, О.І. Олар  

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Медична і біологічна фізика як галузь медичної науки є основою 

розвитку принципово нових технологій медичної практики, що вимагає від 

майбутнього медичного фахівця ґрунтовних знань з даної дисципліни.  
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Основні напрямки навчального процесу кафедри повинні бути 

направлені на вирішення прикладних задач у діагностиці та лікуванні. Для 

досягнення цієї мети важливим є розуміння процесів, що викликаються на 

клітинному або тканинному рівнях, а також в організмі людини, в цілому, під 

впливом зовнішніх фізичних факторів  і т.ін. 

У сучасних умовах удосконалення навчального процесу і 

впровадження нових підходів у роботі кафедри біологічної фізики та 

медичної інформатики є першочерговою задачею.  

Нові підходи у навчальній роботі кафедри зосереджені на таких 

напрямках: 

- підготовка навчальних та навчально-методичних посібників з 

детальним висвітленням застосування отриманих знань у медичній практиці; 

- розробка комплексу тестових завдань для проведення контролю знань 

студентів, які б надавали можливість перевірити вміння використання знань, 

при вирішенні поставлених завдань; 

- відновлення та удосконалення практичної роботи студентів; 

- використання при роботі зі студентами навчальної наочності та 

демонстрації презентацій, відеосюжетів, віртуальних середовищ. 

Для покращання комунікації між студентами та викладачами 

пропонується:  

- проведення диспут-клубу кафедри;  

- використання сайту кафедри з інформаційною та пізнавальною 

метою; 

- залучення студентів до випуску газети кафедри та до участі у 

вікторинах і конкурсах, запропонованих на її сторінках, у рамках 

співробітництва з кафедрами інших медичних вузів України. 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНДУКТИВНОГО МЕТОДУ У ВИКЛАДАННІ 

ПРЕДМЕТУ «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА» 

О.І. Федів, І.О. Сіцінська  

Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Вивчення предмету «Внутрішні хвороби» має практичне значення у 

підготовці лікарів різних спеціальностей. Навчальний процес являє собою не 

тільки здобуття професійної освіти, але й формує вміння широкого 

клінічного мислення, здатності самостійного прийняття рішень, щодо 

діагностики та лікування профільних хворих. Це можливо завдяки інтегру-

ванню знань, здобутих під час вивчення базисних та суміжних клінічних 

дисциплін. 

Висока захворюваність, тривала втрата працездатності та значні 

економічні витрати – дозволяє розглядати поширеність та захворюваність 

патологій актуальними у сучасній медицині. Оскільки, перебіг кожного 

захворювання перебігає у поєднані з іншими захворюваннями, що сприяє 
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ускладненому перебігу та «маскуванню» клінічної та лабораторної 

диференціальної діагностики, навчальний заклад включає в навчальний 

процес використання індуктивного методу.  

Індуктивний (лат. іпductio - наведення) метод - метод навчання, що 

забезпечує перехід від одиничного до загального в пізнавальному процесі. 

Методи навчання характеризують зміст навчального матеріалу - від 

конкретного до загального, від загального до конкретного, за аналогією. 

Використовують також методи аналогії, виокремлення основного в навчаль-

ному матеріалі, виявлення причинно-наслідкових зв'язків, порівняння, 

узагальнення, конкретизації та ін. 

Під час використання індуктивного методу діяльність викладача в 

умовах пояснювально-ілюстративного навчання полягає у викладенні та 

поясненні фактів, наведенні конкретних прикладів із застосуванням наоч-

ності, узагальнення у вигляді нового поняття. 

Використання цього методу передбачає постановку проблемних 

завдань, які вимагають самостійних міркувань від окремих положень до 

загальних висновків. 

В умовах пояснювально-ілюстративного навчання з використанням 

індуктивного методу здійснюється розгляд задач та шляхи їх розв‘язання, 

узагальнення, формулювання і встановлення висновків. 

Вміння використовувати індуктивний метод на практиці дозволяє 

кожному студенту краще засвоїти вміння, набуті впродовж навчання.  

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ  

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 

О.І. Федів, Л.Д. Кушнір  

Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці 

Питання підвищення якості викладання внутрішньої медицини є 

надзвичайно актуальним у медичних університетах. 

Відомо, що медичні вузи України повністю перейшли на навчання із 

застосуванням Болонської декларації. Основна мета Болонської системи – 

уніфікувати методику підготовки спеціалістів із вищою освітою, що 

дозволить різним країнам вільно й активно обмінюватися ними. 

У навчальному процесі стали широко застосовувати переважно 

тестовий контроль знань та умінь студентів, що призвело до істотного 

погіршення практичної їх підготовки. Адже від якості навчання залежить 

продуктивність засвоювання інформації, її розуміння, відтворення, і, 

безпосередньо, застосування. Ми пропонуємо наступні шляхи удосконалення 

існуючої системи викладання, такі як : 

- використання психологічних методик (мнемотехнік) для кращого 

викладання матеріалу на занятті, його структуризація і поєднання із 

попередніми темами; 
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- студенти повинні менше навчатись у навчальних кімнатах, а більше 

працювати в палатах із хворими, використовуючи не лише клінічні методи 

дослідження, а й психологічні, що допоможе розвинутися клінічному 

мисленню у студентів; 

- під час курації пацієнтів використовувати елементи психокорекції для 

збільшення мотивації в процесі лікування, а також покращення вмінь 

студентів налагоджувати контакт із хворими. 

Отже, при викладанні внутрішньої медицини бажано виділити основні 

незрозумілі моменти, навчитися створювати терапевтично-психологічний 

контакт із пацієнтом, а також, створити сприятливу психологічно врівно-

важену атмосферу під час навчального процесу між викладачем і студентом 

та студентів між собою, що призведе до покращення ефективності 

навчального процесу. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЛАБОРАТОРНА 

ДІАГНОСТИКА» (ОКР «БАКАЛАВР»)  

НА КАФЕДРІ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ  

 Н.М. Фундюр, О.М. Іфтода 

Кафедра гігієни та екології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

У контексті Європейської освітньої інтеграції актуальним є питання 

покращання якості освіти, формування конкурентно спроможного фахівця. 

Цей процес вимагає від студентів постійного інтелектуального розвитку, 

творчого підходу до підвищення рівня інформованості.  

Вагоме значення у навчанні має самостійна робота студентів (СРС). 

Цей вид діяльності спрямовується не лише на поглиблення теоретичних 

знань, але є обов‘язковим для формування важливих якостей особистості – 

вміння самостійно знаходити та творчо опрацьовувати інформацію, аргумен-

товано висвітлювати власну думку, брати участь у дискусії, толерантно 

відноситись та критично оцінювати позицію інших, пропонувати варіанти 

вирішення медичних проблем.  

Метою нашої роботи було проаналізувати особливості організації самос-

тійної роботи студентів 3-го та 4-го курсів медичного факультету №4 

(спеціальність «Лабораторна діагностика», ОКР «бакалавр») при вивченні 

дисципліни «Гігієна та екологія з гігієнічною експертизою».  

У відповідності до навчального плану університету, підготовка 

спеціалістів здійснюється за кредитно-модульною системою. Упродовж 

останніх років має місце тенденція до зростання кількості годин, виділених 

на СРС. Так, у 2015-2016 навчальному році кількість годин СРС зросла (у 

порівнянні з попереднім навчальним роком) на 3-му курсі на 42 години, на  

4-му курсі – на 30 годин. У результаті, на 3-му курсі кількість аудиторних 
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(лекції та практичні заняття) годин складає 138 (51 %), позааудиторних (СРС) 

– 132 (49 %); на 4-му курсі, відповідно, – 110 (52 %) та 100 (48 %). 

СРС полягає в опрацювання методичних вказівок для самостійної 

роботи (вказівки у надрукованому та електронному варіантах містять 

матеріал, який не увійшов до лекційного курсу, але засвоєння якого контро-

люється під час проведення практичних занять, модульного контролю, 

державних іспитів) та у підготовці рефератів та презентацій з переліку тем 

для самостійної роботи (презентації доповідей та їх обговорення проводиться 

в академічних групах). 

Значний інтерес у студентів викликали презентації доповідей на теми: 

«Біологічні ритми та стан здоров‘я людини»; «Антропогенна деградація 

біосфери та проблеми екології»; «Гігієнічна характеристика харчових 

добавок»; «Генетично модифіковані організми»; «Аліментарна профілактика 

шкідливого впливу іонізуючого випромінювання на організм людини»; 

«Комбінований вплив на організм людини шкідливих чинників навколиш-

нього середовища»; «Віддалені наслідки впливу хімічних чинників навко-

лишнього середовища на організм людини, заходи профілактики»; «Небез-

печні інфекційні захворювання у роботі лаборанта»; «Здоров‘я населення – 

як інтегральний критерій оцінки стану навколишнього середовища».  

Важливою складовою СРС є участь у роботі студентського наукового 

гуртка (самостійне проведення наукових досліджень, виконання фрагментів 

науково-дослідної роботи кафедри), організація та проведення «круглих 

столів» за різноманітною тематикою («Охорона довкілля: актуальні зав-

дання», «До питання про глобальну зміну клімату», «Небезпека руйнування 

озонового шару атмосфери», «Відходи – загроза для планети чи корисний 

субстрат?», «Екологічна безпека гірських територій Чернівецької області», 

«Синдром «хворого» приміщення. Канцерогени та коканцерогени в побуті», 

«Здоровий спосіб життя молоді – здорове майбутнє», «Вегетаріанство як 

різновид нетрадиційного харчування»). 

Після закінчення навчання студенти мають можливість самостійно 

закріпити набуті теоретичні знання та практичні навички під час практики – 

виробничої після 3-го курсу та державної випускної після 4-го курсу 

(практика здійснюється на базах обласної та міської СЕС м. Чернівці, в 

лабораторіях Наукового центру превентивної токсикології, харчової та 

хімічної безпеки ім. акад. Л.І. Медведя).  

Висновки. 
1. Організація самостійної роботи студентів медичного факультету №4 

(спеціальність «Лабораторна діагностика», ОКР «бакалавр») на кафедрі 

гігієни та екології здійснюється у відповідності до вимог Болонського 

процесу, з поєднанням традиційних та сучасних технологій. 

2. У майбутньому необхідно продовжити удосконалення форм та 

засобів самостійної роботи, оскільки від правильної її організації залежить 

активність студентів у навчанні, їх бажання займатись самоосвітою, 

включитись у систему безперервної освіти.  
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НАОЧНІСТЬ ЯК МЕТОД МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Л.Ю. Хлуновська 

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Формування професійних вмінь та навичок у студентів старших курсів 

вищих медичних навчальних закладів залишається пріоритетним завданням 

будь-якого викладача.  

Часто при переході студентів від теоретичних кафедр до практичних, 

виникає складність співставлення отриманих знань з таких базових предметів 

як анатомія, гістологія, нормальна та патологічна фізіологія, та конкретною 

нозологією. Відсутність наочності призводить до втрати зацікавленості у 

конкретному предметі. 

Розташування кафедри педіатрії та медичної генетики на базі клінічної 

багатопрофільної лікарні забезпечує вільний доступ студентів до тематичних 

хворих. Приведення викладачем конкретних прикладів із власної практичної 

діяльності, залучення студентів до оформлення медичної документації, обго-

ворення цікавих клінічних випадків по темі практичного зняття, практичний 

розбір хворого сприяє створенню умов реальної лікарняної роботи. Особ-

ливістю такого ведення практичних занять є поєднання теоретичних знань 

студентів із відпрацюванням навичок самостійного обстеження пацієнтів. 

Проведення спільних оглядів із викладачами кафедри та лікарями-

ординаторами відділень, залучення студентів до розборів медичних карт 

стаціонарних хворих, участь у клінічних обходах, самостійна робота з дітьми 

та батьками стає необхідною передумовою для подальшої професійної 

діяльності майбутнього лікаря. Все це дозволяє оцінити, проаналізувати та 

співставити та краще засвоїти теоретичний матеріал, який розглядався під 

час підготовки до практичного заняття, із конкретним клінічним випадком. 

Саме на основі співставлення вивчених на молодших курсах патогенетичних 

механізмів основних фізіологічних процесів зі скаргами та об‘єктивними 

змінами у конкретного пацієнта, можливим стає розуміння цілісної картини 

конкретного захворювання. 

По закінченню теоретичного розбору матеріалу теми студентам 

пропонується обстеження декількох пацієнтів, з якими заздалегідь викла-

дачем проведено бесіду з приводу обмеження самостійного викладення скарг 

та анамнестичних даних, що спонукає студентів до детальнішого опитування 

та обстеження пацієнтів. Такий підхід сприяє формуванню порівняльного та 

диференційованого клінічного мислення.  

Мотивувати студентів до вивчення окремих клінічних предметів 

потрібно шляхом максимального «занурення» їх у реальну щоденну роботу 

лікаря-ординатора. Робота з пацієнтом підвищує зацікавленість у спеціаль-

ності, оскільки впливає на вибір майбутньої спеціальності.  
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Отже, залучення студентів старших курсів вищих медичних навчаль-

них закладів до лікарської діяльності в контексті проведення практичних 

занять, заохочує та спонукає їх до глибшого вивчення даного предмету. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ У СИСТЕМІ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

К.М. Хлус 

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Клінічну біохімію розглядають як прикладну науку, що виникла в 

результаті застосування теоретичних ідей і методів біохімії в сфері клінічної 

медицини, орієнтовану на вивчення хімічних процесів життєдіяльності і 

методів виявлення цих порушень для їх усунення або корекції. Актуальність 

вивчення цієї дисципліни обумовлена тим, що вона разом з лабораторною 

діагностикою в низці діагностичних тестів посідають провідне місце, 

оскільки дозволяють встановити органні, клітинні, молекулярні і навіть 

субмолекулярні причини виникнення хвороб.  

Основними завданнями дисципліни «Клінічна біохімія» є: система-

тизація уявлень про предмет, його цілі, завдання, методи і місце в арсеналі 

лабораторних процедур; ознайомлення з перспективами розвитку клінічної 

біохімії; створення цілісного уявлення про правильність показань щодо 

призначення, повноти та тактики лабораторних досліджень, інтерпретації 

змін біохімічних показників в аналізах і їх значення для діагностики і 

контролю за лікуванням. Окрім того, однією з цілей викладання клінічної 

біохімії студентам спеціальності «Лабораторна діагностика» є ознайомлення 

їх з Міжнародним стандартом EN ISO 15189-2003 «Medical Laboratories - 

particular requirements for quality and competence», який має на увазі, що 

невід'ємною частиною діяльності акредитованих діагностичних лабораторій 

в медичних установах має стати не тільки тестування зразків біологічного 

матеріалу, а й дорадчо-консультативна діяльність, інтерпретація результатів, 

освітня і виховна робота серед медичних працівників і пацієнтів. 

Лабораторна медицина і клінічна біохімія пропонують не тільки нові 

методи і види досліджень, а й своє бачення інтерпретації результатів, 

одержуваних при обстеженні пацієнтів. Один із сучасних напрямків розвитку 

клінічної біохімії - розробка алгоритмів досліджень, виявлення відхилень 

стану організму від норми, трактування відхилень (фізіологічний або 

патологічний характер), формування діагностичного припущення і 

підтвердження діагнозу. Передумови використання алгоритмів обстеження 

дозволяють проводити скринінг захворювань, особливо в групах ризику, 

оптимізувати діагностичний процес і автоматизувати роботу лабораторій. 

Отже, вивчення клінічної біохімії дозволяє ознайомити студентів із 

сучасними методами біохімічних досліджень і їх інтерпретацією, навчити 

правильно і своєчасно брати матеріал для досліджень і оцінювати отримані 
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результати, використовувати дані аналізу в діагностичному і прогностичному 

процесах, лабораторному контролі за лікуванням, ознайомити з роботою 

лабораторії, правами та обов'язками в лабораторії, вивчити принципи 

лабораторної діагностики, а також алгоритми лабораторного обстеження 

пацієнтів при різній патології.  

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

О.Й. Хомко
1
, Р.І. Сидорчук

2
, Ф.В. Кузик

3
, П.І. Піддубна

3
,  

Ю.О. Пелепець
3
, Д.М. Бешега

3
 

1
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти,  

2
кафедра загальної хірургії,  

3
Чернівецький медичний коледж БДМУ 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Приєднання України до Болонського процесу, курс держави на 

європейську інтеграцію передбачає підвищення якості професійної підго-

товки майбутніх фахівців на основі впровадження Європейських норм і 

стандартів в освіту, науку і техніку, поширення власних культурних і 

науково-технічних здобутків. У кінцевому результаті такі кроки спрацьову-

ватимуть на інтеграцію України до загальноєвропейського науково-тех-

нічного простору. 

Соціально-економічні зміни у житті суспільства суттєво впливають на 

організацію навчально-виховного процесу, на особливість управління вищи-

ми навчальними закладами в сучасних умовах. Нинішня економічна ситуація 

вимагає від керівників глибокого знання теорії і практики педагогічної і 

управлінської діяльності, сміливості, рішучості, нетрадиційного мислення, 

готовності зректися застарілих стереотипів, вміння об‘єктивно оцінити 

роботу колективу та окремих педагогів за результатами якості навчання 

студентів. 

Якість навчального процесу у сфері вищої освіти є багатомірною 

концепцією, яка охоплює всі її функції та види діяльності: укомплектованість 

кадрами, матеріально-технічну базу, навчальні академічні програми, ака-

демічне середовище, якість навчальних досягнень, наукові дослідження і 

стипендії. 

Для досягнення і забезпечення якості дидактичного процесу особливо 

актуальне значення мають такі компоненти, як: підбір професорсько-викла-

дацького складу та інших працівників освіти закладу, постійне підвищення їх 

кваліфікації, мобільність зв‘язків з іншими навчальними закладами держави і 

зарубіжжя, а також впровадження нових педагогічних та інформаційних 

технологій, постійне вдосконалення навчальних планів, програм та інших 

навчально-методичних матеріалів. 

Зрозуміло, що пошук нових форм і методів організації навчального 

процесу, застосування прогресивних технологій навчання в умовах ринкової 

економіки повинен враховувати тенденції розвитку суспільства і психологію 
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молоді. В умовах перебудови вищої школи зростає вплив принципів де-

мократії й академічних свобод, справедливості, концепції загального конт-

ролю і самоконтролю, дисципліни і відповідальності та ствердження педаго-

гіки співробітництва в системі студент-викладач. 

Саме контроль потрібно розглядати як засіб педагогічного керівництва 

навчально-пізнавальною діяльністю студентів, при якому здійснюється регу-

лярне поетапне оцінювання та корекція якості підготовки спеціалістів. 

Основними завданнями системи контролю якості підготовки фахівців є: 

- визначення рівня знань, умінь і навичок студентів по всіх освітньо-

кваліфікаційних рівнях ступеневої підготовки; 

- оцінка відповідності змісту, форм, методів і засобів навчання вимогам 

освітньо- кваліфікаційних характеристик фахівців певного рівня;  

- визначення наукового, методичного та організаційного рівня викла-

дання; 

- оцінка ефективності самостійної, індивідуальної роботи студентів та її 

інформаційно-методичного забезпечення; 

- аналіз наукової та методичної діяльності кафедр, факультетів та 

впливу їх роботи на результати навчального процесу; 

- вивчення кращого досвіду роботи з метою його узагальнення та 

розповсюдження в колективі; 

- розробка і реалізація пропозицій щодо удосконалення навчально-

виховного процесу на основі застосування прогресивних технологій та 

покращення якості підготовки кадрів. 

Враховуючи двосторонній характер навчального процесу, можна 

виокремити дві складові його контролю: контроль якості навчання та 

контроль якості викладання.  

Пошуки педагогічної спільноти в напрямку удосконалення системи 

опитування та оцінювання навчальних досягнень студентів реалізуються 

через застосування нових технологій навчання. 

У вищій школі широкого застосування набули модульно-рейтингова 

система, блочно-модульна система, кредитно-модульна система та стан-

дартизований контроль знань, в основу якого покладено тестову методику. 

Метою дидактичного діагностування є своєчасне виявлення резуль-

татів, оцінка та аналіз протікання навчального процесу в зв‘язку з його 

продуктивністю. Як бачимо, в діагностику вкладається більш широкий та 

глибокий зміст, ніж в традиційний контроль знань та умінь студентів. 

Застосування сучасних методів навчання не вичерпує всіх проблем 

особистісно орієнтованого навчання і потребує удосконалення специфіки 

формування фахової компетентності майбутніх медичних працівників.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

О.Й. Хомко
1
, Р.І. Сидорчук

2
, Ф.В. Кузик

3
, П.І. Піддубна

3
,  

Ю.О. Пелепець
3
, Д.М. Бешега

3
 

1
Кафедра догляду за хворими та ВМО,  

2
кафедра загальної хірургії,  

3
Чернівецький медичний коледж БДМУ 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет» 

Реформування освіти в Україні передбачає реалізацію принципу гума-

нізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання з інформа-

тивної форми на розвиток особистості людини, індивідуально-диференційо-

ваний і особистісно-орієнтований підхід до навчання, підвищення якості та 

об‘єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного студента. 

При оцінюванні навчальних досягнень значне місце посідає рівень 

формування у студентів комплексу компетенцій, яких потребує сучасне 

життя. 

Під компетенцією розуміється загальна здатність, що базується на 

знаннях, досвіді, цінностях і нахилах, набутих завдяки навчанню. 

Основними компетенціями, яких вимагає сучасне життя є: 

- громадськість, пов‘язана зі здатністю брати на себе відповідальність, 

брати участь у суспільному прийнятті рішень, в урегулюванні конфліктів 

ненасильницьким шляхом, брати участь у функціонуванні і розвитку 

демократичних інститутів суспільства; 

- взаємоповага до мови, релігії і культури інших націй; 

- володіння рідною мовою та іншими мовами; 

- володіння інформаційними технологіями; 

- уміння критично ставитись до продуктів засобів масової інформації; 

- бажання і готовність постійно навчатись. 

Демократизація суспільних відносин потребує відмовитись від рутин-

ного способу спонукання студентів до учіння за допомогою оцінок. Пошук 

нових способів стимулювання навчальної діяльності студентів в умовах 

конкуренції приводить до використання таких оціночних технологій, коли 

оцінка із засобу примусового навчання перетворюється в засіб раціонального 

визначення особистого рейтингу - показника вагомості людини в 

цивілізованому суспільстві. 

Розглядаючи контроль навчальних досягнень студентів як процес 

зіставлення отриманих результатів з еталоном можна виділити наступні його 

функції: освітня, виховна, управлінська, розвивальна, методична, діагнос-

тична, стимулююча, коригувальна. 

Перевірка навчальної діяльності студентів проводиться на основі 

принципів: дієвість, систематичність, індивідуальність, диференціювання, 

об‘єктивність, всебічність, різноманітність та етичність вимог. 
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За місцем у навчальному процесі контроль якості навчання поділяють 

на види: попередній(вхідний), поточний, рубіжний (тематичний, модульний, 

блоковий, підсумковий, ректорський, інспекторський. 

Здійснювати діагностування рівня засвоєння студентами знань, 

сформованості навичок та умінь дозволяє застосування наступних методів: 

усний, письмовий, програмований, практичний, змішаний, лабораторно-

експериментальний, самоконтроль. 

Залежно від специфіки проведення занять, де проводиться контроль 

знань студентів розрізняють певні форми організації контролю: фронтальний 

контроль за роботою студентів, групова форма організації контролю, індиві-

дуальний контроль, комбінована форма контролю, самоконтроль студентів. 

Кожен вид діяльності студентів повинен оцінюватись. Згідно з 

прийнятим у навчальному закладі Положенням про оцінювання навчальних 

досягнень - це процес зі встановлення ступеню відповідності реальних 

результатів до поставлених цілей. Оцінюванню підлягають як обсяг та 

системність знань і умінь, так і рівень розвитку інтелекту, вмінь, навичок, 

компетенції, які характеризують навчальні досягнення студента згідно з 

навчальною програмою. 

Критеріями виставлення оцінок є повнота знань і умінь, їх системність 

та узагальненість. 

Умовами ефективного контролю є: 

- своєчасність; 

- систематичність; 

- умілий вибір форм та методів контролю; 

- використання сучасних прогресивних методів і технічних засобів 

контролю. 

Пошуки педагогічної спільноти в напрямку удосконалення системи 

опитування та оцінювання навчальних досягнень студентів реалізуються 

через застосування нових технологій навчання. 

Застосування сучасних методів навчання не вичерпує всіх проблем 

особистісно орієнтованого навчання і потребує удосконалення специфіки 

формування фахової компетентності майбутніх медичних працівників.  

Метою дидактичного діагностування є своєчасне виявлення 

результатів, оцінка та аналіз протікання навчального процесу в зв‘язку з його 

продуктивністю. Як бачимо, в діагностику вкладається більш широкий та 

глибокий зміст, ніж в традиційний контроль знань та умінь студентів. 

Діагностування розглядає результати в зв‘язку з шляхами та способами 

їх досягнення, виявляє тенденції та динаміку формування продуктів 

навчання. 
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РОЛЬ КЛІНІЧНИХ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ В ТЕОРЕТИЧНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

О.С. Хухліна, О.В. Андрусяк, О.С. Воєвідка, В.С. Гайдичук, Т.В. Дудка  

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології 

 та професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

З метою кращого засвоєння отриманих теоретичних знань на 

попередніх курсах, а також формування основ клінічного мислення – клінічні 

ситуаційні задачі є незамінними. Вони дають змогу студенту продемонстру-

вати можливість власними уміннями оцінити клінічну ситуацію, провести 

диференційну діагностику та спробувати встановити попередній діагноз. 

Викладач має змогу з‘ясувати глибину та рівень знань студента та допомогти 

виправити «пробіли» в знаннях, або помилкові судження на основі 

неправильного проведеного клінічного аналізу ситуації. Також, є можливість 

з‘ясувати рівень знань щодо сучасної класифікації та правильного 

формулювання клінічного діагнозу із наявною супутньою патологією та 

розвитком можливих ускладнень. При позитивному вирішенні даного етапу є 

можливість оцінити знання студентів при складанні плану дообстеження та 

лікування, що є не менш важливим, ніж точна діагностика. На 6 курсі 

студенти мають можливість детально ознайомитись з нормативними 

документами МОЗ України, які регламентують процес діагностики та 

лікування, в тому числі і протоколом лікування та надання невідкладної 

допомоги під час вивчення модуля 4 «Невідкладні стани у клініці 

внутрішньої медицини». На цьому етапі важливим є наявність знань з 

клінічної фармакології та уміння застосовувати їх в конкретній клінічній 

ситуації з метою призначення етіологічного, патогенетичного, симпто-

матичного лікування чи невідкладної допомоги. 

Таким чином, клінічні ситуаційні задачі є ефективним інструментом 

контролю рівня отриманих знань та уміння застосовувати їх у конкретній 

клінічній ситуації. 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ 

ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ  

Н.В. Черновська  

Кафедра медичної біології та генетики  

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Самостійна робота студентів є важливою формою навчання у вищих 

навчальних закладах. Згідно з навчальною програмою з медичної біології на 

неї відводиться 55 год., що становить 33,3 % від загальної кількості годин, 

виділених на вивчення навчальної дисципліни. Самостійна робота – це 

специфічний вид навчально-пізнавальної діяльності студентів, який здійс-

нюється не під керівництвом викладачів, але згідно розроблених навчальних 
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планів і методичних вказівок та підлягає контролю. Самостійне опрацювання 

студентами окремих тем розвиває у студентів логічне мислення, що сприяє 

формуванню клінічного мислення, яке необхідне у професійній діяльності 

лікаря. Логічне мислення необхідно розвивати у студентів вже з першого 

курсу. Це активізує пізнавальну діяльність студентів і сприяє розвитку 

особистості. Самостійне навчання має на меті навчити студентів самостійно 

оволодівати знаннями, виділяти з великої кількості матеріалу головне, його 

аналізувати, робити узагальнення, висновки, що так необхідно для 

формування клінічного мислення.  

Самостійна робота студентів повинна мати достатнє методичне за-

безпечення у формі навчальних посібників, методичних вказівок та 

інструкцій. Необхідно використовувати різні форми самостійного навчання:  

- самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з наступним само-

контролем у формі тестів і питань для самоконтролю; 

- складання структурно-логічних графів згідно змісту теми; 

- заповнення порівняльних таблиць; 

- розв‘язування ситуаційних задач; 

- самостійне складання ситуаційних задач, тестів і т. ін. 

Особливо розвиває логічне мислення розробка графів логічних струк-

тур по засвоєній темі. Для підвищення ефективності самостійної роботи 

студентів на кафедрі розроблені методичні матеріали, які допомагають 

студентам в засвоєнні тем. До них належать перелік контрольних запитань, 

підбірки тестових завдань і ситуаційних задач та методичні вказівки до тем, 

що виносяться на самостійне вивчення. На кафедрі студенти завжди можуть 

отримати консультації з питань, які викликають труднощі при вивченні, або 

попрацювати в комп‘ютерному класі з тестами в режимі навчання. 

Таким чином, використання різноманітних форм самостійної роботи 

студентів робить більш ефективним засвоєння матеріалу. Самостійне 

навчання набуває все більших об‘ємів, тому необхідний постійний контроль 

знань студентів, що дисциплінує студентів і спонукає до системної 

самопідготовки. 

СИМБІОЗ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБІТ СТУДЕНТІВ 

У ФОРМАТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

О.Г. Чернюх, Є.О. Ференчук 

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В умовах кредитно-трансферної системи, організація навчання у вищій 

медичній школі залежить від аспектів формування самостійної роботи 

студентів на всіх етапах навчального процесу. 

Одним із важливих мотиваційних чинників для побудови якісної 

професійної освіти є діяльність студентської аудиторії з можливістю 
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створення власної пізнавальної концепції вибору, яка спрямована на форму-

вання творчого аналітичного результату. 

Активна самостійна робота студентів можлива тільки при наявності 

серйозної та стійкої мотивації. Найпродуктивнішим мотивуючим фактором 

буде підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності, зацікав-

леність у конструктивному підході за умов залучення як теоретичних, так і 

практичних дисциплін. 

Існують різні погляди щодо визначення поняття «практичного заняття» 

та особливостей його проведення (М. Артюшина, Д. Іщенко, М. Фіцула, 

М. Сметанський та ін.). З нашої точки зору та досвіду роботи, ефективність 

цієї форми заняття є симбіозом різноманітних методів роботи зі студент-

ською аудиторією. 

Самостійна робота незалежно від виду керівництва, способів здійс-

нення контролю, рівня обов'язковості чи прояву творчості є необхідним 

елементом індивідуальної практичної роботи. З іншого боку, ефективність 

індивідуальної роботи впродовж заняття формує самостійні навчальні дії для 

досягнення позитивної результативності. 

Застосування інформаційно-комунікативних технологій, які спрямовані 

на досягнення результату навчального процесу, сприяють розширенню 

дидактичних можливостей в організації самостійної та індивідуальної робіт 

студентів за допомогою: 

- посилення мотивації та пізнавального інтересу студентів у навчанні 

за рахунок інновації методів навчання, можливості індивідуалізації 

навчання; 

- активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів через моде-

лювання якісно нового типу візуалізації навчального матеріалу як 

реальних, так і віртуальних об‘єктів, процесів та явищ; 

- забезпечення гнучкості навчального процесу за допомогою варіа-

тивності форм та методів навчання і контролю з урахуванням 

групових та індивідуальних особливостей аудиторії; 

- мобільності на основі реалізації технічних можливостей різнома-

нітного оснащення, здійснення педагогічної корекції і постійного 

діалогового спілкування та зв‘язку зі студентською аудиторією; 

- трансформації змісту, методів і форм навчання, організації нав-

чальних занять для студентів різнорівневої підготовки; 

- варіювання складності та об‘єму завдань, темпу їх виконання. 

Це дозволяє симбіотично підійти до процесу викладання й проведення 

практичних занять з урахуванням навчальних мотивацій та психо-емоційних 

особливостей сучасної студентської аудиторії для досягнення якісних 

результатів і побудови конкурентноспроможної освіти. Ми працюємо у 

форматі реформування медичної освіти на базі досвіду визнаної вищої 

медичної школи Буковинського медичного університету. 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

275 

 

ЯКІСНИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ - ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

ЧАСТИНА НАВЧАННЯ 

Т.Я. Чурсіна 

Кафедра внутрішньої медицини,клінічної фармакології  
та професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Контроль є вкрай важливою складовою частиною навчання, оскільки, 

за правильного використання, він може суттєво посприяти досягненню 

кінцевої мети цього процесу. Жоден з методів контролю, що існує, не 

здатний оцінити водночас всі знання та вміння, які цікавлять викладача. 

На процес навчання студентів суттєво впливає така форма оцінювання 

засвоєння нових знань, як тестування. Тести – потужний стимулюючий 

фактор, оскільки студенти вчитимуть саме те, що, на їх думку, буде оціню-

ватися. Тому під час створення тесту викладач повинен вирішити важливе 

завдання: наповнити банк такими тестовими завданнями, які будуть сприяти 

досягненню мети навчання. Тест повинен здійснювати корекцію вад 

навчання, спонукаючи студентів до самостійної роботи над навчальною 

літературою та активної участі в навчальному процесі. 

Основна мета тестування зводиться до наступних положень: 

- повідомлення студентам про важливий матеріал; 

- створення у студентів мотивації до навчання; 

- пошук вад у знаннях, які потребують корекції або додаткового 

вивчення; 

- визначення остаточної оцінки або прийняття рішення про пере-

ведення на наступний курс; 

- винайдення слабких сторін навчальної програми/навчального курсу. 

Яким повинен бути тест для проведення контролю? Насамперед, він 

повинен відповідати наступним вимогам:  

- сукупність тестових завдань повинна бути репрезентативною по 

відношенню до навчальної мети; 

- оцінка важливих тем повинна мати більшу вагу у порівнянні з менш 

важливими; 

- зміст іспиту повинен відповідати меті курсу/клінічної практики; 

- час тестування за кожною темою повинен відображати відносну 

важливість теми; 

- більше уваги приділяти тестовим завданням, які оцінюють здатність 

до прийняття рішення в клінічних ситуаціях, а не завданням на згадування 

певних фактів. 

На думку багатьох спеціалістів з питань тестування, найкращим 

підходом для оптимізації тестового контролю є ознайомлення студентів з 

прикладами якісних тестових матеріалів з метою впливу на процес навчання 

при збереженні банку «секретних» завдань для повторного використання; 
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застосування методики частого тестування, оскільки в такому випадку 

студент зможе краще визначити ступінь та глибину вивчення матеріалу та 

оцінити свій прогрес у навчанні. Проведення «домашнього» тестування, на 

жаль, не завжди дає змогу зрозуміти частку самостійності студента при 

вирішенні тесту. Розробка тестових завдань для перевірки розуміння клю-

чових концепцій та принципів у проблемних ситуаціях дозволяє проводити 

контрольне тестування навіть з відкритим джерелом інформації. 

Безумовно, якісні тестові завдання для проведення якісного тестового 

контролю повинні розроблятися викладачами, які мають не тільки клінічний 

досвід та широкі медичні знання, але й знання й досвід у тестології (тобто, 

пройшли підготовку на відповідних семінарах). Виключно за таких умов 

тест, що контролює, може виконати своє призначення - перевірити наявність 

у студента знань та вмінь, необхідних для початку медичної практики, під 

керівництвом більш досвідченого лікаря. 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ ЛЕКСИЦІ 

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

Г.В. Шалаєва 

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Знання іноземної мови є одним з показників компетентності профе-

сіонала високого рівня. Методика і курс викладання іноземної мови в медич-

ному вузі має свої особливості. Перед викладачами цього предмету 

ставляться завдання сприяти формуванню в учнів знань термінології за 

фахом не тільки з метою отримання інформації з іншомовних джерел, а і 

розвитку комунікативних здібностей в межах своєї професії. 

У медичних вузах основним матеріалом, на якому будується навчання 

англійській мові, є науково-популярні тексти медичного змісту. Текст за 

фахом являє собою цінність як систематизований зразок функціонування 

професійної мови і є однією з основних навчально-методичних одиниць. 

Велика увага приділяється не тільки вивченню граматичних явищ, а й аналізу 

тексту з точки зору професійної термінології. 

Робота з професійними текстами є особливою дисципліною, яка знахо-

диться на стику лінгвістики і науки. Вона сприяє глибокому розумінню і 

осмисленню студентами змісту професійних текстів, а також формуванню 

навичок отримання спеціальної інформації з англомовних текстів. 

Особливості англійського наукового медичного тексту полягають в 

тому, що в його основі лежить ряд латинських і грецьких термінів і термі-

ноелементів. Використовуючи знання, отримані в курсі латинської мови, 

студенти можуть досить швидко навчитися впізнавати і розуміти слова 

спільного кореня. Завдання викладача іноземної мови – навчити студента 

бачити в слові грецький чи латинський терміноутворюючий елемент, а також 
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перетворення, які відбулися з цими елементами в процесі їх переходу в 

англійську мову. 

Знання семантики латинських префіксів і суфіксів, написання яких 

повністю збереглося в англійській мові або піддалося мінімальним змінам, 

надає значну допомогу при запам'ятовуванні термінів. Слова з такими 

терміноутворюючими елементами найчастіше є інтернаціональними, вони 

легко запам'ятовуються, перекладаються і калькуються. Словотворчі еле-

менти греко-латинського походження вносять деякі труднощі в аспект 

навчання фонетиці англійської мови. Знайомі з латинської мови слова 

вимовляються з урахуванням правил англійської фонетики і стають «невпіз-

нанними» на слух навіть для середньовстигаючих студентів. Проведення 

роботи по зняттю труднощів вимови є одним з обов'язкових попередніх 

етапів при знайомстві з будь-яким медичним текстом, що включає терміно-

логію. Яким би легким і зрозумілим не видавалося слово, необхідно 

рекомендувати вивчаючим мову знайти в словнику транскрипцію і переві-

рити правильність вимови. Крім того, на сучасному етапі майбутні фахівці 

можуть активно застосовувати різні інформаційні технології. Вони можуть 

активно використовувати словники з вимовою медичних термінів. 

Існує нерозривний зв'язок термінів з навчанням писемного мовлення. 

Використання термінологічних слів і словосполучень в репродуктивних 

письмових завданнях дозволять студентам краще запам'ятати необхідні тер-

міни. При письмовій інтерпретації наукового тексту студенти знайомляться з 

текстом-джерелом. Написання анотацій, лексичних диктантів є ефективним 

засобом оволодіння такими аспектами іноземної мови, як загальноприйнята 

лексика і особливо термінологічна лексика. 

У наші дні цінність фахівця в будь-якій області багато в чому 

визначається не тільки рівнем його професійної підготовки, але також його 

здатністю вільно читати професійну літературу і володіти термінологічною 

лексикою іноземною мовою. 

ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ БІОФІЗИКИ У ДИДАКТИЧНІЙ 

СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МЕДИКА 

М.В. Шаплавський 

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Нині програма курсу біофізики, що використовується при навчанні 

лікаря, фармацевта реалізована у ряді підручників, де, зокрема, приведені 

біофізичні, або фізичні процеси без достатнього висвітлення їх ролі в 

механізмах фізіологічних функцій, їх бази в динаміці метаболізму тощо. У 

свою чергу, фізіологія, біохімія і, на жаль, предмети загальної патології рідко 

апелюють до біофізики. Зрештою проблема ефективної вертикальної 

інтеграції біологічної фізики з комплексом медико-біологічних дисциплін 

потребує подальшого концептуального вирішення. Наукова література 
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висвітлює ряд спроб вирішити цю проблему у монографічних виданнях, 

посібниках та підручниках. Однак, жоден з них не став популярним серед 

лікарів чи фармацевтів.  

У практиці викладання цього курсу ми висвітлюємо очевидні 

ефективні зв‘язки з медико-біологічними і клінічними дисциплінами, з якими 

біофізика складає єдину дидактичну систему і є невід‘ємною складовою 

змісту освіти. Такий підхід ґрунтується на тому, що для фізиків, біологів і 

медиків курс біофізики відрізняється. Зокрема для лікарів, у доступній формі 

він має пояснювати прикладні професійні аспекти використання біофізики у 

вирішенні проблем практичної медицини – діагностики і лікування. 

В основу концепції такої інтеграції покладено, зокрема, аналіз обміну 

вільної енергії у наріжних фізіологічних функціях – мікроциркуляції крові, 

збудливості, формуванні імунного захисту. З позицій класичної термоди-

наміки відкритих систем здійснюється пояснення температурних реакцій, 

порушень функцій кровообігу тощо. Загалом умовою ефективної верти-

кальної інтеграції є використання міждисциплінарних зв‘язків природничо-

математичних та медико-біологічних наук.  

Як зазначалось нами раніше, недооцінка вищезазначених положень 

покладає на студента завдання – самотужки вирішувати проблему еврис-

тичної ефективності біофізики в діагностиці, фармакодинаміці та корекції. 

Таким чином, викладання біофізики у вищому навчальному медичному 

закладі має проводитися у відповідності з вертикальною міжпредметною 

інтеграцією. 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У 

СТУДЕТІВ МЕДИКІВ 

О.О. Шахова  

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Основною метою медичної освіти є розвиток у студента індиві-

дуального інтелектуального мислення, оскільки традиційна підготовка спря-

мована лише на здобуття певних знань та вмінь, недостатньо забезпечує 

розвиток творчих здібностей студентів. 

Проблемно-орієнтована методологія навчання вимагає й підсилює 

забезпечення основних і додаткових можливостей в умовах застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій – нові знання, уміння і навички 

студенти набувають самостійно при вирішенні особливого роду завдань і 

питань, використовуючи суб‘єктивно-діяльнісний і індивідуально-творчий 

підходи до навчання. При традиційному навчанні упор робиться на мотиви 

безпосереднього сприйняття та відтворення навчальної інформації, при 

проблемно-орієнтованому навчанні провідними напрямками є підвищення 

мотиваційної активності студентів, оволодіння методологією дослідницької й 

проектної діяльності, інтелектуальний пошук знань. Студенти самостійно 
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вирішують питання що до постановки діагнозу, діагностики та лікування 

пацієнта, шукають відповіді колективно, з використанням інноваційних 

технологій, отримуючи задоволення від процесу інтелектуальної праці, від 

подолання труднощів і знайдених рішень, припущень.  

Навчальний процес студентів має бути організований таким чином, щоб 

у студентів формувалися логічне мислення, вміння усвідомлювати проблему 

шляхом її структурування, висувати гіпотези, виділяти їх основні елементи 

та план перевірки, формулювати висновки, приймати відповідальні 

самостійні рішення. 

ДОСВІД ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ ДОЛІЦЕНЗІЙНОГО 

ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК-2 ЗАГАЛЬНА  

ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА» 

Л.В. Швигар, Д.Р. Андрійчук 

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним із засобів контролю якості навчання студентів 6 курсу на 

державному рівні є ліцензійний інтегрований іспит (ЛІІ) «Крок-2 Загальна 

лікарська підготовка», присвячений питанням диференційної діагностики 

основних симптомів і патологічних станів у педіатрії надання їм невідкладної 

допомоги в практиці лікаря. 

Вагомим компонентом підготовки до його складання є включення в 

програму первинної спеціалізації з різних спеціальностей модуля «Пе-

діатрія», питання якого відповідають структурі змісту ЛІІ «Крок-2 Загальна 

лікарська підготовка». Заняття та модульний контроль знань проводять 

викладачі кафедри педіатрії та медичної генетики. Основними цілями 

модульного контролю «Педіатрія» є підвищення відповідальності студентів 6 

курсу за якість знань, посилення їх мотивації при підготовці до іспиту, 

об‘єктивізація підсумкової оцінки з практичних навичок при вивченні тих чи 

інших захворювань і надання невідкладної допомоги при критичних станах. 

Завдання аудиторної підготовки студентів випускного курсу на модулі 

«Педіатрія» насамперед полягають у детальному вивченні не тільки 

протокольних алгоритмів надання невідкладної допомоги, а й питань етіопа-

тогенезу, класифікації, клінічних та параклінічних особливостей захво-

рювань. Для їх здійснення на кафедрі педіатрії та медичної генетики створені 

методичні модулі, зокрема, розробки та вказівки до занять, підручник з 

педіатрії, посібник з практичних навичок по педіатрії, мультимедійні 

презентаційні, ситуаційні клінічні задачі, тематичні буклети ситуаційних 

завдань із баз даних центру тестування за останніх 10 років. Опрацювання 

тестових завдань із буклетів відбувається не тільки на дотримання часу, а й 

на констатацію кінцевого відсотка правильних відповідей. Клінічні ситуації, 

запропоновані в завданнях, які викликають у студентів певні труднощі, де-

тально розбираються при обговоренні всією групою з використанням різно-
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манітних методичних матеріалів. Це сприяє мобілізації суб‘єктів навчання до 

пошукової роботи, моделювання ситуацій, які можуть виникнути в їх пов-

сякденній практичній діяльності. Контроль за процесом навчання і засвоєння 

програми модуля на кафедрі здійснюється шляхом оцінки результатів вирі-

шення наборів тестових завдань педіатричного профілю і визначення індиві-

дуального рейтингу. На кінцевому занятті модуля студенти складають зак-

лючний модуль з «педіатрії, дитячих інфекцій» з обов‘язковим вирішенням 

одного з варіантів тестів з бази «Крок-2 Загальна лікарська підготовка».  

Проаналізовано результати навчання 6-го курсу на кафедрі педіатрії 

медичної генетики упродовж 2012-2015 рр. Як впливові чинники, що 

визначали результативність підготовки до ЛІІ «Крок-2», оцінювали резуль-

тати складання підсумкового заняття за програмою модуля «Педіатрія», 

враховуючи показники вхідного рівня знань, результати вирішення типових 

задач, підсумки практичних навичок. За останні три роки показники 

складання ЛІІ «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» студентами 6 курсу 

спеціальність «Лікувальна справа» в розрізі задач з педіатрії залишалися 

стабільними. За цей період показники педіатричного субтесту виявлялися 

більш високими відносно загального результату тесту по Вищому держав-

ному навчальному закладу України «Буковинський державний медичний 

університет».  

Достатній рівень мотивації до навчання, висока вимогливість 

викладачів до навчального процесу а також впровадження засад кредитно-

модульної системи навчання у формі модуля «Педіатрія», дозволяє досягти 

стабільного покращання підготовки майбутніх лікарів до відповідального 

іспиту «Крок-2. Загальна лікарська підготовка». Тісна співпраця між 

викладачами і студентами в підготовці до складання ЛІІ «Крок-2 Загальна 

лікарська підготовка» дозволяє досягти кращих результатів педіатричних 

субтестів. 

ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ СТУДЕНТАМ КОЛЕДЖУ НА 

ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

Л.М. Шинкура  

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Викладання інформатики здійснюється згідно навчального плану. 

Студенти першого курсу спеціальностей «фармація» та «сестринська справа» 

(молодший спеціаліст) мають 30 годин лекцій, 33 години практичних і 

17 годин самостійної роботи.  

Використання на лекціях мультимедійних засобів, і в тому числі 

презентацій, дозволяє підвищити ефективність навчального процесу та якості 

навчання студентів, привнести ефект додаткової наочності в заняття, що 

сприяє засвоєнню студентами матеріалу швидше і в більшому обсязі. 

Цілі та завдання навчання інформатики, як і будь-якого іншого 
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шкільного предмету, пов‘язані з формуванням основ наукового світогляду 

студентів, розвитком їх творчого та критичного мислення, здібностей та 

мотиваційної сфери, продовженням освіти, підготовкою до повноцінного 

життя у сучасному інформаційному суспільстві. Час вимагає зміни 

пріоритетів шкільної освіти, орієнтації її на особистість учня, задоволення 

його інтересів та освітніх потреб шляхом впровадження диференціації та 

профільності навчання.  

На практичних заняттях студенти виконують завдання різного рівня 

складності. Вони вивчають програми офісного призначення: «MS Word», 

«MS Excel», «MS Access». Студенти мають різні здібності, інтереси, 

можливості. З урахуванням цього викладач на занятті повинен допомогти 

кожному студенту реалізувати свій потенціал, розвивати його здібності. 

Педагоги і психологи все помітніше усвідомлюють гостру потребу у 

створенні та реалізації особистісного підходу до студента як одного з 

принципів організації навчально-виховної роботи, що обґрунтовується 

сучасною психологією і педагогікою. Такий підхід має сприяти більш 

цілеспрямованому, гармонійному розвиткові особистості професійно діючого 

працівника. 

Базовою орієнтацією педагога у контексті особистісних технологій 

навчання є його послідовне ставлення до студента як до особистості, 

свідомого й відповідального суб‘єкта власного розвитку. 

ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «ВІКОВІ АСПЕКТИ 

ФАРМАКОТЕРАПІЇ» НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, 

КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ 

Є.І. Шоріков, О.С. Воєвідка 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології 

та професійних хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Питання медикаментозного лікування пацієнта та вибір раціональної 

фармакотерапії є запорукою ефективності лікування пацієнта. Надзвичайну 

важливість даного курсу у системі дисциплін для студентів старших курсів 

визначають враховуючи шалене зростання кількості найменувань лікарських 

засобів та використання базових концепцій доказової медицини у вирішенні 

питань ефективного лікування. 

Викладання дисципліни «Вікові аспекти фармакотерапії» для студентів 

5 курсу медичних факультетів проводиться кафедрою внутрішньої медицини, 

клінічної фармакології вже впродовж 8 років та є важливою системо-

утворюючою дисципліною серед курсів терапевтичного та фармакологічного 

профілю. Питання фармакотерапії, з власного досвіду викладання різних 

дисциплін терапевтичного профілю, є найскладнішими для опанування сту-

дентами, а отже доцільність вивчення цього курсу є незаперечною. Курс в 

цілому включає заняття з окремих розділів дисципліни. Робоча навчальна 
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програма розроблена таким чином, що більшість питань фармакотерапії 

виноситься на самостійне вивчення, а заняття побудовані на основі створення 

програм фармакотерапії для конкретних пацієнтів (2-3 студенти створюють 

програму фармакотерапії разом) з наступним її обговоренням, внесенням 

корекції за участю інших студентів та викладача. Для самостійної підготовки 

студенти можуть використовувати можливості дистанційного середовища 

MOODLE. Тематика дистанційного курсу побудована таким чином, що 

основний наголос зроблений на ознайомленні із методичними рекомен-

даціями, стандартами лікування основних захворювань внутрішніх органів, 

які побудовані виключно на засадах доказової медицини. Вступний семінар 

присвячено особливостям фармакотерапії та засадам «доказової» фармако-

терапії. Оскільки при вивченні інших дисциплін дана тема зовсім не 

представлена, то можливість вивчення її хоча би у курсі за вибором є 

надзвичайно важливою. 

Особливістю курсу є також широке використання стандартів, рекомен-

дацій та консенсусів провідних медичних світових товариств.  

На основі співбесіди та оцінки раціональності схеми фармакотерапії 

побудоване і заключне залікове заняття.  

Таким чином, викладання засад доказової фармакотерапії у вигляді 

курсу за вибором є надзвичайно корисним для студентів з метою синтезу їх 

знань та вмінь із внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб. Слід продовжувати викладати цю дисципліну і надалі. 

ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ СТУДЕНТАМ 

ДИСЦИПЛІНИ «ДЕРМАТОЛОГІЯ, ВЕНЕРОЛОГІЯ» 

О.В. Шуленіна 

Кафедра дерматовенерології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На даний момент існує безліч різних методів інтерактивного навчання 

у вищих навчальних закладах. Одним із найпоширеніших є метод кейсів – це 

неігровий метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, заснований на 

навчанні шляхом вирішення конкретних завдань – ситуацій (кейсів). Мета 

даного методу полягає в тому, щоб студенти в групі спільними зусиллями 

всебічно проаналізували кейс дерматовенерологічного спрямування, що 

виникає при конкретному збігу обставин, знайшли практичне рішення, 

оцінили всі запропоновані варіанти і вибрали з них найоптимальніший. Кейс 

не скасовує клінічний розбір хворих, а на порядок підвищує його навчальне 

значення, підсилює гуманітарну складову, допомагає краще зрозуміти 

досліджуваний матеріал, розвинути дослідницькі, комунікативні та творчі 

навички у прийнятті рішень при виконанні колективної роботи. На відміну 

від клінічних завдань, кейси мають багато рішень і ведуть до них 

альтернативними шляхами. 

При створенні кейса уточнюються причинно-наслідкові зв'язки між 
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окремими елементами моделі: формулюється об'єкт і предмет дослідження 

(копія історії хвороби пацієнта з архіву шкірно-венерологічного диспансеру), 

визначаються вихідні події, які послужили його причиною (анамнез захво-

рювання) і причинами можливих наслідків (прогноз). 

Кожний студент групи аналізує матеріал кейса самостійно, згодом 

індивідуальні висновки обговорюються, виносяться на загальну дискусію і 

спільно з викладачем виробляється найбільш ефективне рішення і стратегія. 

При роботі з навчальними кейсами у студента формується вміння не 

просто читати запропонований матеріал, а вивчати й аналізувати його. Під 

час роботи в групі та у процесі дискусії відпрацьовується вміння слухати 

інших, захищати свою пропозицію, знаходити помилки (свої або інших 

учасників). Як результат – формування операційних навичок (вміння 

ефективного інтерв'ювання, проводити огляд і пальпацію елементів шкірної 

висипки, працювати з медичною документацією, виконувати практичні на-

вички, проводити дифдіагностику, призначати дообстеження, лікування). 

Таким чином, кейс-метод – це надійна методика навчання студентів і 

майбутніх лікарів з індивідуальною і груповою систематизацією та 

інтерпретацією даних, в результаті засвоєння якої у студента розвиваються 

аналітичні, прогностичні, практичні та комунікативні вміння і навички. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМ МЕДИЧНИХ 

ФАКУЛЬТЕТІВ ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ 

ЗАХВОРЮВАНЬ РІЗНИХ ОРГАНІВ ТА СИСТЕМ 

В.В. Шульгіна, О.І. Іващук, В.Ю. Бодяка, С.Ю. Кравчук 

Кафедра онкології та радіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В останні роки визначилась галузь медицини, предметом вивчення якої 

є діагностика за зображеннями (синоніми: медична візуалізація, діагностична 

радіологія, променева діагностика, інтроскопія). Медична візуалізація вивчає 

використання іонізуючих випромінювань, ультразвуку та магнітних полів 

для діагностики захворювань органів і систем. 

Завдання стандартів вищої освіти (Освітньо-кваліфікаційної характе-

ристики і Освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста) – навчити 

студентів правильно вибирати з великої кількості променевих методів 

дослідження оптимальний метод для виявлення патології різних органів і 

систем та інтерпретувати отриманні дані щодо променевого діагнозу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати 

променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології 

різних органів та систем, вміти визначити можливості та обирати опти-

мальний метод променевого дослідження. 

Сьогодні в радіології широко використовуються засоби автоматики, 

обчислювальної техніки, нові способи отримання медичних діагностичних 

зображень. 
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Пов‘язане з цим зростання можливостей отримання діагностичної 

інформації вимагають перебудови системи викладання студентам вищих 

медичних навчальних закладів променевої діагностики. Педагогічним 

завданням занять з променевої діагностики повинно бути формування у 

студентів вмінь та навичок вибору необхідних лікареві у практичній 

діяльності методів променевого обстеження, черговості їх виконання, 

розуміння інтерпретації отриманих даних для встановлення чи уточнення 

діагнозу. 

Нами розроблена й апробована навчальна програма інтегрованого 

викладання променевих методів діагностики, за якою передбачено одно-

часне, комплексне вивчення можливостей усіх методів променевої візуа-

лізації окремих органів і систем. Робочі навчальні плани лекцій і практичних 

занять передбачають управління самостійною роботою студентів при підго-

товці вдома, на практичному занятті, при опрацюванні самостійних завдань. 

З метою полегшення виконання завдань, для студентів розроблені та 

надруковані вказівки, де чітко викладені характер і порядок їх виконання, 

список літератури, тести для контролю засвоєння матеріалу тощо. 

На практичних заняттях, крім опитування, студенти самостійно 

виконують завдання, до складу яких входять визначення методів і методик 

різних променевих досліджень, можливостей і переваг кожного із них, 

радіологічних симптомів патологічних змін певного органу чи системи. Під 

час виконання самостійних завдань викладач визначає рівень знання сту-

дентами положень теми, контролює їх діяльність, спрямовує при проведенні 

синдромної діагностики, залучаючи до участі всіх присутніх на занятті 

студентів, проводиться обговорення більш типових симптомів і синдромів, 

визначаються помилки, демонструються можливості, переваги та недоліки 

різних методів променевого дослідження. 

Інтегроване викладання вивчення можливостей променевих методів 

дослідження дозволяє студентам отримати більший обсяг інформації і 

навчитись використовувати її у практичній діяльності лікаря. Очевидно, 

назріла необхідність внесення відповідних доповнень в програму стосовно 

одночасного вивчення можливостей всіх методів променевого дослідження 

кожного органу чи системи. Для послідовності засвоєння клінічних предме-

тів вивчення променевої діагностики доцільно перенести на 7 - 8 семестри. 

«Променева діагностика» вивчає радіологічні методи дослідження, а «Проме-

нева терапія» - радіологічні методи лікування, тому ці предмети, як дві 

складові «Радіології» повинні вивчатися студентами в двох окремих модулях. 
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ДОСВІД ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» ДО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕНЗІЙНОГО 

ІСПИТУ «КРОК-2» НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, 

КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ 

Г.І. Шумко 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб підготовка студентів 6 курсу спеціальності «медична 

психологія» до складання медичного ліцензійного іспиту «Крок-2» 

відбувається впродовж вивчення ними дисципліни внутрішня медицина з 

клінічною психологією, як на модулі 1 «Сучасна практика внутрішньої 

медицини з клінічною психологією», так і на модулі 2 «Невідкладні стани в 

клініці внутрішньої медицини з клінічною психологією».  

Щороку викладачами поповнюються наявні набори з лабораторної та 

інструментальної діагностики (аналізи крові, сечі, калу, шлункового та 

дуоденального зондування, мокротиння та плеврального вмісту, електро-

кардіограми, рентгенограми, комп'ютерні спірограми). На практичних та 

семінарських заняттях використовуються протоколи МОЗ з критеріями 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів.  

Зі студентами наполегливо займаються досвідчені викладачі, які 

щоденно проводять контроль рівня знань з тематичного заняття за 

допомогою вирішення студентами 20 відповідних тестових завдань. Також 

частина часу на практичних та семінарських заняттях виділяється для 

вирішення зі студентами тестових завдань банку «Крок-2» з детальним 

розбором клінічних ситуаційних завдань, рекомендаціями щодо вирішення 

типових завдань, постійно акцентується увага на питаннях, що частіше 

трапляються, а також на складних завданнях, після чого проводиться 

детальний аналіз допущених помилок.  

З метою покращення знань студентів з внутрішньої медицини 

співробітниками кафедри видані та впроваджуються у навчальний процес 

нові підручники, навчальні посібники та монографії. 

Широко застосовуються можливості дистанційного навчання у системі 

«MOODLE» з подальшим аналізом успішності. На кафедрі внутрішньої 

медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб в системі 

«MOODLE» сформовано банк тестових завдань терапевтичного профілю 

формату «Крок-2», який використовується студентами як в навчальному, так 

і в контролюючому режимі для підготовки до складання модулю 1 «Сучасна 

практика внутрішньої медицини з клінічною психологією» та модулю 2 

«Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини з клінічною 
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психологією». Кожен студент в обов‘язковому порядку повинен пройти дану 

базу в навчальному режимі, щоб бути допущеним до складання модулів.  

При складанні студентами 6 курсу спеціальності «медична психологія» 

модулю 1 «Сучасна практика внутрішньої медицини з клінічною психо-

логією» для оцінки рівня практичної підготовки використовуються 60 

тестових завдань, які вирішуються он-лайн в контролюючому режимі або на 

паперових носіях у 12 варіантах. При складанні студентами 6 курсу 

спеціальності «медична психологія» модулю 2 «Невідкладні стани в клініці 

внутрішньої медицини з клінічною психологією» для оцінки рівня прак-

тичної підготовки використовуються 100 тестових завдань, які вирішуються 

он-лайн у контролюючому режимі. 

Ще однією складовою перевірки рівня готовності студентів 6 курсу 

спеціальності «медична психологія» до складання МЛІ «Крок-2» є щорічне 

проведення пробного складання «Кроку-2». 

Отже, запроваджений на кафедрі внутрішньої медицини, клінічної 

фармакології та професійних хвороб комплексний підхід щодо аналізу 

готовності студентів до складання МЛІ «Крок-2» є доцільним та допомагає 

визначити «загрозливу» групу студентів для проведення консультативних 

занять та відпрацювання навичок роботи з тестовими завданнями. 

ДОСВІД ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» ДО ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

ДЕРЖАВНОГО ВИПУСКНОГО ІСПИТУ З ВНУТРІШНІХ, 

ПРОФЕСІЙНИХ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ НА КАФЕДРІ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА 

ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ  

Г.І. Шумко 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Практично-орієнтований державний випускний іспит з внутрішніх, 

професійних та інфекційних хвороб у студентів 6 курсу спеціальності 

«медична психологія» складається з двох етапів: контроль умінь та 

практичних навичок (робота з хворим) та контроль умінь та володіння 

практичними навичками.  

Контроль умінь та практичних навичок передбачає обстеження хворого 

(збирання інформації про пацієнта: скарги, анамнез, фізичне обстеження), 

оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, 

встановлення попереднього клінічного діагнозу захворювання, диференційну 

діагностику, визначення характеру та принципів лікування захворювань, 

визначення режиму праці, відпочинку та дієти при лікуванні захворювань, 

визначення тактики ведення контингенту осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 
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Контроль умінь та володіння практичними навичками передбачає 

оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень; вико-

нання маніпуляцій (вимірювання та оцінка артеріального тиску, аналіз та 

оцінка електрокардіограм у невідкладних ситуаціях, аналіз та оцінка 

результатів лабораторного дослідження крові, аналіз та оцінка результатів 

лабораторного дослідження сечі, аналіз та оцінка результатів лабораторного 

дослідження шлункової секреції, дуоденального зондування та випорожнень, 

аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження харкотиння, оцінка 

результатів дослідження функції зовнішнього дихання, аналіз та оцінка 

інформації на підставі променевого дослідження), надання невідкладної 

медичної допомоги (співбесіда за ситуаційними клінічними задачами); 

діагностика інфекційних хвороб, невідкладна допомога, вирішення питань 

лікарської тактики, зокрема щодо термінових протиепідемічних заходів 

(співбесіда за ситуаційними клінічними задачами); діагностика професійних 

хвороб, невідкладна допомога, вирішення питань лікарської тактики, зокрема 

щодо антидотного лікування (співбесіда за ситуаційними клінічними 

задачами). 

Оцінка підготовки студентів здійснюється диференційовано з ураху-

ванням ступеня оволодіння студентами практичними навичками, вміння 

здійснювати діагностику та диференційну діагностику захворювань внут-

рішніх органів, інфекційних та професійних захворювань, формулювати 

клінічний діагноз згідно з вимогами сучасних діючих класифікацій, визна-

чити прогноз, надати допомогу при невідкладних станах, здійснити ліку-

вання, реабілітацію та профілактику, вирішувати питання медико-соціальної 

експертизи. 

На кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та профе-

сійних хвороб, під час вивчення внутрішньої медицини з клінічною 

психологією особлива увага приділяється практичній підготовці студента. 

Студенти активно працюють біля ліжка хворого, беруть учать в обходах та 

клінічних розборах важких хворих, застосовуючи набуті знання на практиці. 

Вони тренують свої вміння та навички щодо опитування хворого, в тому 

числі збирання психологічного анамнезу з використанням різноманітних 

психологічних опитувальників. Набувають більшого досвіду при проведенні 

об‘єктивного обстеження хворого. Вони вчаться діагностувати індивідуальні 

відмінності особистості пацієнта з конкретним захворюванням, проводити 

клініко-психологічне обстеження хворого, застосовувати різні методи 

психологічного дослідження особистості, а також проводити аналіз та 

узагальнення результатів обстеження. За основу взято перелік знань, вмінь та 

практичних навичок, якими повинен володіти студент 6 курсу, що підлягає 

контролю на державному випускному практично-орієнтованому іспиті з 

внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб.  

Заняття зі студентами 6 курсу на кафедрі проводять досвідчені 

викладачі, кожен з яких має повний набір всіх зазначених вище досліджень 

та протоколів обстеження. Таким чином, кожен студент під час вивчення 
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кожного тематичного заняття за весь період навчання на кафедрі демонструє 

свої знання з практичної підготовки. На практичних заняттях, відповідно до 

тематичного розділу, який вивчається, студенти знайомляться з діючими 

нормативними документами МОЗ України. Згідно з графіком студенти 6 

курсу працюють у кабінетах ультразвукової діагностики, електрокардіо-

графії, рентгенографії, шлункового та дуоденального зондування, спіро-

графії, діагностичних лабораторіях тощо. З метою покращення знань 

співробітниками кафедри видано і впроваджується у навчальний процес 

навчально-методичні посібники та монографії.  

Таким чином, кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології 

та професійних хвороб приділяє значну увагу рівню підготовки випускників 

спеціальності «медична психологія» до практично-орієнтованого державного 

випускного іспиту з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 

СТУДЕНТАМ 5 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА 

ПСИХОЛОГІЯ» НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, 

КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ В 

УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

Г.І. Шумко 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Відповідно до європейських стандартів у контексті Болонського про-

цесу має місце уніфікація навчального процесу, використання різноманітних 

форм навчання, спрямованих на максимальну реалізацію активності, 

ініціативності та самостійності студентів. Адже підготовка до реальної 

практичної діяльності – одне з найголовніших завдань вищого медичного 

навчального закладу. Тому підготовка майбутніх лікарів-психологів, в умо-

вах кредитно-модульної системи освіти, є досить серйозною та відпові-

дальною справою, яка вимагає особливої роботи з кожним студентом, 

виховання у нього навичок до такої діяльності.  

Наша мета як педагогів і наставників – не лише допомогти в опану-

ванні студентом практичних навичок і вмінь обстеження та лікування 

хворого, але й навчити його спілкування з хворою людиною, намагатись 

виховати в ньому милосердя та співчуття.  

Студенти 5 курсу спеціальності «медична психологія» на практичних 

заняттях з внутрішньої медицини поряд з класичним викладанням мАтеріалу 

щодо соматичного хворого, вивчають психологічні особливості пацієнтів з 

різноманітними захворюваннями внутрішніх органів, методи та способи 

діагностики цих особливостей, диферентційну діагностику психологічних 

особливостей та психопатологічних синдромів.  
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При проведенні практичних занять широко застосовуються інтерак-

тивні форми навчання. Активно використовуються такі методи навчання як 

ділова гра, аналіз конкретних клінічних ситуацій, активне програмове 

навчання, ігрове проектування. Активні форми навчання використовуються 

для тренування та розвитку творчого мислення студентів, формування 

відповідних практичних умінь та навичок. Вони стимулюють і підвищують 

інтерес до дисципліни, активізують та загострюють сприйняття навчального 

матеріалу. 

Студенти активно працюють біля ліжка хворого, беруть учать в 

клінічних розборах важких хворих, застосовуючи набуті знання на практиці. 

Вони тренують свої вміння та навички щодо опитування хворого, в тому 

числі збирання психологічного анамнезу з використанням різноманітних 

психологічних опитувальників. Набувають більшого досвіду при проведенні 

об‘єктивного обстеження хворого. Вони вчаться проводити клініко-психо-

логічне обстеження хворого, застосовувати різні методи психологічного 

дослідження особистості, а також проводити аналіз та узагальнення 

результатів обстеження. 

Закріплення теоретичних знань та їх інтеграція в практичні навички 

досягається в систематичному безпосередньому спілкуванні з хворими. Свій 

результат щодо роботи з хворими під час вивчення внутрішньої медицини 

студент повинен продемонструвати також у вигляді написання протоколу 

курації пацієнта після здійснення курації вибраного викладачем відповідного 

хворого. Згідно з тематичним планом практичних занять для проведення 

курації хворих, написання та захисту протоколу курації пацієнта виділяється 

окреме заняття, яке оцінюється викладачем.  

При підборі хворих для курації викладач намагається охопити якомога 

більшу кількість різноманітної соматичної патології для того, щоб кожен 

студент працював індивідуально зі своїм пацієнтом, розвиваючи своє 

особисте клінічне мислення.  

Увага студентів акцентується на правильне відображення найбільш 

важливих для подальшої практичної діяльності моментів. Велике значення 

має чітке формулювання клінічного діагнозу з обов‘язковим розподілом на 

основне захворювання, ускладнення та супутні захворювання. Лікування слід 

призначати кожному конкретному хворому з урахуванням ускладнень та 

супутньої патології із заповненням листка лікарських призначень. Обов‘язко-

вим є обґрунтування кожного призначення та написання рецептури меди-

каментозних засобів, що використовуються у даного пацієнта. Також слід 

написати план щодо реабілітації хворого, в тому числі психологічної.  

Після написання протоколу курації пацієнта проводиться його захист, 

де студент має можливість виправити та обґрунтувати всі допущені ним 

помилки. Такий підхід дозволяє сформувати основні практичні навички та 

вміння, необхідні майбутньому лікарю-психологу при наданні медичної 

допомоги хворому та дозволяє оптимізувати робочий час викладача.  
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Організація викладання внутрішньої медицини студентам 5 курсу спе-

ціальності «медична психологія» на кафедрі внутрішньої медицини, клінічної 

фармакології та професійних хвороб намагається сприяти підвищенню якості 

підготовки майбутніх лікарів-психологів, які відповідатимуть сучасним 

стандартам та базується на широкому використанні не тільки новітніх 

технологій, але й щоденній праці над собою та освоєнням практичних 

навичок біля ліжка хворого, участі їх в клінічних розборах важких хворих, 

формування у них клінічного мислення з наступним написанням протоколу 

курації пацієнта. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

В.О. Шупер  

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна. 

Як відомо, кредитно-модульна система організації навчального процесу 

почала впроваджуватися у вузах України з 2006 року. Така система 

ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових 

освітніх одиниць (залікових кредитів). 

У зв'язку з набранням чинності у 2014 році Закону України «Про вищу 

освіту» Міністерством освіти і науки України скасована в якості обов'язкової 

кредитно-модульна система освіти у вищих навчальних закладах.  

Новий закон містить кілька принципово нових положень про Вищу 

школу: 

1. Автономія навчального закладу. Це положення декларує навчальному 

закладу самостійність, незалежність і відповідальність у прийнятті рішень в 

організації навчального процесу, наукових досліджень, внутрішнього 

управління, різних форм діяльності, кадрової політики. 

2. Академічна мобільність. Це постулат, який дає можливість для учас-

ників освітнього процесу викладати, стажуватися, проводити наукову діяль-

ність в інших навчальних закладах на території України або за кордоном. 

3. Академічна свобода. Новий закон гарантує самостійність і неза-

лежність учасникам освітнього процесу в їхній педагогічної, наукової, 

інноваційної діяльності. 

4. Акредитація освітньої програми. Діяльність вищого навчального 

закладу акредитується за допомогою оцінки відповідності освітніх програм, 

впроваджених для навчання, стандартам вищої освіти, а також можливостей 

виконання вимог стандартів у досягненні заявлених результатів навчання. 

У систему вищої освіти впроваджується Європейська кредитна 

трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - система, яка використовується 

в Європейському просторі вищої освіти та сприяє академічній мобільності 

здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального 

навантаження, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, 
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і вираховується у кредитах ЄКТС. Кредит ЄКТС - одиниця вимірювання 

обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання.  

Державна політика України у сфері вищої освіти ґрунтується на принци-

пах міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України в 

європейський простір вищої освіти за умови збереження і розвитку досягнень 

та прогресивних традицій національної вищої школи. 

Вищий навчальний заклад на підставі освітньо-професійної (освітньо-

наукової) програми з кожної спеціальності розробляє навчальний план, який 

визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін в кредитах ЄКТС, послі-

довність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх 

обсяг, графік навчального процесу, форми поточного та підсумкового 

контролю.  

Таким чином, для вищих навчальних закладів України починається нова 

ера освітнього процесу, що базується на позитивному досвіді, в тому числі і 

кредитно-модульної системи, та характеризується свободою вибору засобів і 

методик навчання, проте чітко регламентована стандартами ліцензування 

самих навчальних закладів, навчальних програм, педагогічного складу, 

спеціальностей для реалізації принципів мобільності та інтегрованості Вищої 

школи України в міжнародний простір. 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АКТИВНОГО ПРОБЛЕМНО-

СИТУАТИВНОГО АНАЛІЗУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 

Л.М. Юр’єва 

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Головною метою професійної підготовки медичного працівника є 

формування системи професійних вмінь та навичок, що складають основу 

майбутньої професійної діяльності. Сьогодні викладання дисципліни «Аку-

шерство і гінекологія», як і інших прикладних медичних дисциплін, стало 

супроводжуватися низкою труднощів. Це обумовлено входженням сфери 

медичних послуг в сучасне правове поле, що не дозволяє студентам 

відпрацьовувати професійні навички на реальних пацієнтах.  

У таких умовах виникає необхідність вдосконалення методик викла-

дання та навчання, застосування методів, націлених не так на передачу 

готових знань, як на створення умов для творчої активності студентів. В 

якості засобів, що реалізують такі підходи, все більшого визнання знаходять 

активні методи навчання. 

Сьогодні вважається одним з найефективніших способів навчання 

студентів навичкам вирішення типових проблем метод case-study - метод 

активного проблемно-ситуативного аналізу, заснований на навчанні шляхом 

вирішення конкретних завдань - ситуацій (вирішення кейсів).  
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Безпосередня мета методу case-study - спільними зусиллями групи 

студентів проаналізувати клінічну ситуацію – case і виробити практичне 

рішення; закінчення процесу - оцінка запропонованих алгоритмів і вибір 

найкращого з них у контексті поставленої проблеми. 

Відмінною особливістю методу case-study є створення проблемної 

ситуації на основі фактів з реального життя. 

Робота над кейсом передбачає: розбір конкретної клінічної ситуації з 

певного сценарію, який включає самостійну роботу; «мозковий штурм» в 

межах малої групи; публічний виступ із представленням та захистом 

запропонованого рішення, контрольне опитування учасників на предмет 

знання фактів кейсу, що розбирається.  

Роботу над кейсом поділяють на три основні етапи: домашня 

самостійна робота, робота в аудиторії і підсумковий етап заняття. 

І етап - заздалегідь складені кейси викладач роздає студентам попе-

редньо, але не пізніше як за день до заняття. Студенти самостійно розгля-

дають кейс, підбирають додаткову інформацію і літературу для його вирі-

шення.  

ІІ етап - заняття розпочинаються з контролю знань студентів, 

з'ясування центральної проблеми, яку необхідно вирішити. Розділяють 

клінічну групу студентів на малі робочі групи, які отримують різні ситуації 

для вирішення кейсу. Викладач контролює роботу малих груп, допомагає, 

уникаючи прямих консультацій. Студенти можуть використовувати 

допоміжну літературу, підручники, довідники. Кожна мала група обирає 

«спікера», який на етапі презентації рішень висловлює думку групи. У ході 

дискусії можливі питання до виступаючого, виступи і доповнення членів 

групи, викладач слідкує за ходом дискусії і шляхом голосування обирається 

спільне вирішення проблемної ситуації. 

На ІІІ етапі, - підведення підсумків, викладач інформує про вирішення 

проблеми в реальному житті або обґрунтовує власну версію і обов'язково 

оприлюднює кращі результати, оцінює роботу кожної малої групи і кожного 

студента. 

Умовами для ефективного використання кейс-методу є забезпечення 

достатньо високої складності пізнавальної проблеми, яку потрібно вирі-

шувати студентам; створення викладачем логічного ряду запитань щодо 

пізнавальної проблеми, які спонукають аудиторію до пошуку істини в 

атмосфері психологічного комфорту, яка має сприяти вільному висловлю-

ванню студентами думки, не боячись помилки та відведення спеціального 

часу на осмислення способів вирішення проблеми. 

Застосування методу case-study при викладанні акушерства і гіне-

кології, з одного боку, стимулює індивідуальну активність студентів, формує 

позитивну мотивацію до навчання, зменшує «пасивних» і невпевнених у собі 

студентів, забезпечує високу ефективність навчання і розвитку майбутніх 

фахівців, формує певні особисті якості і компетенції, а з другого боку дає 
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можливість самому викладачу самовдосконалюватись, по-іншому мислити й 

діяти та оновлювати власний творчий потенціал. 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

О.І. Юрків 

Кафедра догляду за хворими та вищої мед сестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасний розвиток медичної освіти, етапи його реформування, 

питання, пов‘язані з підвищенням якості освіти випускників медичних 

закладів, вимагають нових підходів до організації навчального процесу. 

Прогрес науки зумовив пошук і впровадження нових технологій у систему 

навчання. Однією з актуальних і ефективних інновацій є впровадження 

комп‘ютерних технологій, дистанційна форма навчання, яка значно 

розширює діапазон підготовки студента, вносить новизну, дозволяє за 

допомогою фото та відео створити інформаційне середовище 

У роботі зі студентами різних країн та культур суттєве значення має 

пошук та ефективне застосування методів подачі і засвоєння навчального 

матеріалу. Великої уваги у медичному університеті заслуговує метод 

мозкового штурму, технологія «відкритого простору». «Мозковий штурм» 

(мозкова атака, мозковий штурм, англ. - Brainstorming) - оперативний метод 

вирішення проблеми на основі стимулювання творчої активності, при якому 

учасникам обговорення пропонують висловлювати якомога більшу кількість 

варіантів рішення, в тому числі найфантастичніших. Потім із загального 

числа висловлених ідей відбирають найбільш вдалі, які можуть бути 

використані на практиці. Необхідно строго дотримуватись етапів та правил 

«мозкового штурму»: 

1. Постановка проблеми. Попередній етап. 

2. Генерація ідей. Це основний етап, від якого багато в чому залежить 

успіх всього мозкового штурму. Головними правилами цього етапу є: кіль-

кість ідей (не потрібно робити ніяких обмежень); повна заборона на критику і 

будь-яку (в тому числі позитивну) оцінку висловлюваних ідей, так як оцінка 

відволікає від основного завдання і збиває творчий настрій; незвичайні і 

навіть абсурдні ідеї вітаються; комбінуйте і покращуйте будь-які ідеї. 

3. Групування, відбір і оцінка ідей. Цей етап дозволяє виділити 

найбільш цінні ідеї і дати остаточний результат мозкового штурму. На цьому 

етапі оцінка вітається. 

Технологія «Відкритий простір» (Open Space) - це методика проведення 

конференцій і зустрічей, яка дозволяє індивідам і групам ефективно 

взаємодіяти і приймати колективні рішення. Вона дуже проста і водночас 

дуже мудра, ґрунтуючись на природних законах взаємодії між людьми. Ця 

технологія визначає розкрити знання, досвід та інновації в організації, які 

важко виявити в менш відкритих процесах. 
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Крім перерахованих вище, сучасна педагогіка багата цілим арсеналом 

інтерактивних методів. Можна виділити наступні: розминки (різного роду і 

спеціальності); вивчення і закріплення нового інформаційного матеріалу 

шляхом інтерактивної лекції; методу «учень в ролі вчителя»; роботи з 

наочним посібником; методу «кожен вчить кожного»; письмової роботи з 

обґрунтуванням відповіді; обговорення складних і дискусійних проблем 

шляхом дебатів. 

Впровадження інноваційних технологій робить заняття більш 

доступним і цікавим, активізує навчально-пізнавальну діяльність.  

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ І НАВИЧОК 

СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

О.І. Юрків, О.В. Макарова 

Кафедра догляду за хворими та вищої мед сестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Необхідність постійного вдосконалення процесу навчання в різних 

видах освітніх установ завжди виступала в якості детермінанти для ство-

рення ряду теорій і концепцій навчання. У числі найбільш відомих і попу-

лярних сьогодні можна назвати теорії проблемного навчання, програмова-

ного навчання, розвиваючого навчання, контекстного навчання, особистісно-

діяльнісного та особистісно-орієнтованого навчання та інші. Особливе місце 

в цьому ряду займають дослідження, присвячені інтерактивного навчання. 

Теоретичні підходи до інтерактивного навчання, мають глибоке історичне 

коріння, привертали увагу багатьох вчених. Їх цікавила як психологічна 

сторона проблеми - питання активності людини, активізації його навчально-

пізнавальної діяльності, так і педагогічна, спрямована на пошук найбільш 

ефективних форм і методів навчання. 

Використання сучасних інформаційних технологій, впровадження у 

методичну практику медсестринського процесу виховує у студентів 

дисциплінованість, спостережливість, співчуття, чуйність, милосердя і голов-

не високу відповідальність за виконання обов‘язків. 

Інтерактивне навчання - спосіб пізнання, заснований на діалогових 

формах взаємодії учасників навчального процесу; навчання, занурене в 

спілкування, в ході якого у студентів формуються навички спільної діяль-

ності; навчання, побудоване на взаємодії всіх студентів, включаючи педагога. 

Інтерактивні методи (пер. з англ.: inter - «між»; act - «дія») - способи 

взаємодії між учасниками навчального процесу. Це методи, за допомогою 

яких «всі навчають кожного і кожен навчає всіх». 

Інтерактивні методи найбільше відповідають особистісно-орієнтова-

ному підходу, так як вони припускають співнавчання (колективне, навчання 

у співпраці), причому і той, що навчається, і педагог є суб'єктами навчаль-
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ного процесу. Педагог частіше виступає лише в ролі організатора процесу 

навчання, лідера групи, творця умов для ініціативи студентів. 

Впровадження інтерактивних форм навчання - одне з найважливіших 

напрямків вдосконалення підготовки студентів в сучасному вузі. Основні 

методичні інновації пов'язані сьогодні із застосуванням саме інтерактивних 

методів навчання. Навчальний процес, що спирається на використання 

інтерактивних методів навчання, організовується з включенням в процес 

пізнання всіх студентів групи без винятку. Спільна діяльність означає, що 

кожен вносить свій особливий індивідуальний внесок, в ході роботи йде 

обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Організовуються індиві-

дуальна, парна і групова робота, використовуються проектна робота, рольові 

ігри, здійснюється робота з документами і різними джерелами інформації. 

Інтерактивні методи засновані на принципах взаємодії, активності учнів, 

спираючись на груповий досвід, обов'язковому зворотному зв'язку. Створю-

ється середовище навчального спілкування, яке характеризується відкри-

тістю, взаємодією учасників, рівністю їх аргументів, накопиченням спільного 

знання, можливістю взаємної оцінки і контролю. 

Отже, все зростаючий потік інформації в даний час вимагає 

впровадження інтерактивних методів навчання, які дозволяють за досить 

короткий термін передавати досить великий обсяг знань, забезпечити 

високий рівень оволодіння студентами досліджуваного матеріалу і закріп-

лення його на практиці. Застосування інтерактивних навчальних систем 

підвищує динаміку і змістовність навчальних завдань, процесу їх виконання, 

а також самоконтролю, самооцінки і оцінки успішності навчання. 

РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

О.І. Юрків, О.В. Макарова 

Кафедра догляду за хворими та вищої мед сестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасна університетська освіта в усьому світі переживає інтенсивну 

зміну парадигм. Цей процес істотно змінює суть університету як освітнього і 

культурного середовища та гостро ставить питання про цілі, зміст, методи 

університетської освіти. Необхідність переходу від парадигми навчання до 

парадигми учення відчувається усіма, хто пов'язаний з освітнім процесом, 

але перш за все студентами і викладачами вищої школи. 

Інтерактивні методи дуже складно класифікувати, так як чимало з них є 

переплетенням декількох прийомів. Застосування тих чи інших методів 

залежить від різних причин: цілі заняття, досвідченості учасників та 

викладача, їх смаку. Потрібно також обумовити і назви багатьох методів. 

Часто одну і ту ж назву використовується для позначення різного змісту, і, 

навпаки, одні й ті ж методи зустрічаються під різними іменами. 
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1. Тренінги. Під тренінгами розуміють таке навчання, в якому основна 

увага приділяється практичному відпрацюванню матеріалу, що вивчається, 

коли в процесі моделювання спеціально заданих ситуацій студенти мають 

можливість розвинути та закріпити необхідні знання та навички, змінити 

своє ставлення до власного досвіду та підходам, що застосовуються в роботі. 

2. Навчальна дискусія. Цей метод навчання полягає в проведенні 

навчальних групових дискусій з конкретної проблеми у відносно невеликих 

групах студентів (від шести до п'ятнадцяти осіб). 

3. Аналіз конкретних практичних ситуацій (case-study - англ.м., 

Fallstudie - нім.м.). Передбачає перехід від методу накопичення знань до 

діяльнісного, практично-орієнтованого підходу. Це один із самих поширених 

в німецькій практиці метод навчання навичкам прийняття рішень і вирішення 

проблем. Мета цього методу - навчити студентів аналізувати інформацію, 

виявляти ключові проблеми, вибирати альтернативні шляхи вирішення, 

оцінювати їх, знаходити оптимальний варіант і формулювати програми дій. 

4. Ділові та рольові ігри. Даний метод являє собою в комплексі рольову 

гру з різними, часто протилежними інтересами її учасників і необхідністю 

прийняття будь-якого рішення по закінченні або в ході гри. Рольові ігри 

допомагають формувати такі важливі риси, як комунікативні здібності, 

толерантність, вміння працювати в малих групах, самостійність мислення і 

т.д. Від викладача потрібні велика попередня методична підготовка при 

проведенні рольових ігор, вміння прогнозувати результати і робити 

відповідні висновки. 

5. Акваріум. Форма діалогу, коли студентам пропонують обговорити 

проблему «перед лицем громадськості». Мала група вибирає того, кому вона 

може довірити вести той чи інший діалог з проблеми. Іноді це можуть бути 

кілька бажаючих. Всі інші студенти виступають в ролі глядачів. Звідси і 

назва - акваріум. Що дає цей організаційний прийом? Можливість побачити 

своїх однокурсників, колег з боку, тобто подивитися: як вони спілкуються; як 

реагують на чужу думку; як залагоджують назріваючий конфлікт; як 

аргументують свою думку. 

6. Творчі завдання. Під творчими завданнями розуміються такі 

навчальні завдання, які вимагають від студентів не просто відтворення 

інформації, а творчості, оскільки завдання містять більший чи менший 

елемент невідомості і мають, як правило, кілька підходів. Невідомість 

відповіді і можливість знайти своє власне «правильне» рішення, засноване на 

своєму персональному досвіді і досвіді свого колеги, друга, дозволяють 

створити фундамент для співпраці всіх учасників освітнього процесу, 

включаючи педагога. Вибір творчого завдання саме по собі є творчим для 

педагога, оскільки потрібно знайти таке завдання, яке відповідало б 

наступним критеріям: 

- не має однозначної відповіді або рішення; 

- є практичним і корисним для студентів; 

- пов'язано з життям студентів; 
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- викликає інтерес у студентів; 

- максимально служить цілям навчання. 

7. Робота в малих групах. Це одна з найпопулярніших стратегій, так як 

вона дає всім студентам (в тому числі і сором'язливим) можливість брати 

участь в роботі, практикувати навички співробітництва, міжособистісного 

спілкування (зокрема, вміння активно слухати, виробляти спільну думку, 

вирішувати виникаючі розбіжності). Все це часто буває неможливо у 

великому колективі.  

Сучасна педагогіка і педагогічна психологія інтенсивно розробляють 

нові освітні технології, побудовані на дослідному пошуку студента в процесі 

навчання. Головною відмінною рисою інтерактивних методів навчання є 

ініціативність студентів в навчальному процесі, яку стимулює педагог з 

позиції партнера-помічника. Хід і результат навчання набувають особисту 

значимість для всіх учасників процесу і дозволяють розвинути у студентів 

здатність самостійного вирішення проблеми. 

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ПАТОПСИХОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

О.С. Юрценюк 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Метою викладання навчальної дисципліни «патопсихологія» є: 

вивчення психологічних та патопсихологічних особливостей людей, які 

страждають різними захворюваннями, методів і способів діагностики 

психічних відхилень, диференціації психологічних феноменів і 

психопатологічних симптомів і синдромів, психопрофілактичних, психо-

корекційних і психотерапевтичних способів допомоги пацієнтам, а також 

теоретичних аспектів психосоматичних і соматопсихічних взаємовпливів. У 

результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні демонструвати 

вміння та навички згідно освітньо-професійної програми (ОПП).  

Основними завданнями вивчення дисципліни «патопсихологія» є:  

- ознайомлення з теоретичними, методичними основами патопсихології, 

психологічними механізмами виникнення і динаміки патопсихологічних та 

психопатологічних розладів, що створить фундамент для успішної діагнос-

тики та психологічної корекції найбільш поширених форм психічної 

патології; 

- оволодіння студентами практичними вміннями і навичками проведення 

психологічного та патопсихологічного дослідження і виявлення 

психологічних і соціальних чинників, що провокують психічний розлад. 

- оволодіння навичками виявлення відхилень в психічній діяльності 

хворого; діагностики стану свідомості при соматичних і психічних 

захворюваннях; 

- вироблення навичок діагностики психічних і поведінкових розладів у 
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вагітних, породіль та гінекологічних хворих; психологічного дослідження 

хворих дітей; 

- розвиток навичок діагностики і надання медико-психологічної 

допомоги особам, що знаходилися в умовах надзвичайних ситуацій; 

- оволодіння навичками виявлення причини аддикцій і надання медико-

психологічної допомоги особам з аддиктивною поведінкою. 

Головним завданням по вивченню патопсихології є методологічна 

спрямованість лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів з 

метою розуміння і засвоєння змін психічної діяльності внаслідок психічних і 

соматичних захворювань; підготувати лікарів психологів, які б забезпечили 

лікувально-профілактичні, освітні, виховні та інші заклади висококваліфі-

кованою медичною і психологічною допомогою; фахівців, спроможних 

ефективно здійснювати психопрофілактику, психодіагностику, психологічне 

консультування, психокорекцію й реабілітацію хворих в амбулаторних 

умовах, в умовах сім‘ї, у виховних та освітніх закладах; викладати пато-

психологію та суміжні дисципліни; займатися науковими дослідженнями у 

даній галузі.  

Видами навчальної діяльності студентів згідно навчального плану є 

лекції, практичні заняття та самостійна робота, в організації якої значну роль 

відіграють консультації викладачів.  

Поточну навчальну діяльність студентів контролюють на практичних 

заняттях відповідно конкретним цілям. Самостійну роботу, яка передбачена в 

темі поряд з аудиторною роботою, оцінюють під час поточного контролю 

теми на відповідному занятті.  

Модульний контроль здійснюють по завершенню вивчення навчальної 

дисципліни.  

Досвід, набутий нами під час викладання цього предмету засвідчує, що 

при дотриманні викладачами в навчальному процесі вимог робочої 

навчальної програми студенти успішно засвоюють завдання дисципліни. 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЛАБОРАТОРНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ ЗА КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ 

Н.Д. Яковичук  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Підготовка фахівців лаборантів для клінічних та наукових лабораторій 

з медичною освітою передбачає освоєння загальнонаукових дисциплін з 

наступним чотирирічним вивченням медичних дисциплін у поєднанні з 

практикою. У Великобританії загальна тривалість підготовки медичних 

лаборантів становить 11-12 років (5 років припадає на засвоєння загально-

наукових дисциплін, 1-2 роки - на загально-медичну підготовку, 5 років - на 

резидентуру по лабораторних дослідженнях). По закінченні навчання 

здається іспит. У США практикується чотирирічне вивчення (біології, хімії, 
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анатомії), окрім цього здійснюється проходження чотирьох- або трирічної 

спеціалізації (резидентури) в акредитованому медичному освітньому закладі 

- коледжі, університетській клініці, госпіталі - або із загальної патології, а 

також отримання ступеня доктора медицини. Стан штатно-кадрової 

структури і підготовка фахівців з вищою і середньою спеціальною освітою в 

галузі лабораторної медицини в країнах Євросоюзу базуються згідно вимог 

до базової освіти лабораторних фахівців. Відповідні посади позначаються як 

медичний/клінічний патолог, дослідник, біопатолог, фармацевт-біолог, клі-

нічний дослідник. У Німеччині підготовка фахівця в галузі лабораторної 

медицини займає мінімум 10 років: перші 5 років відводяться на отримання 

базової медичної освіти, наступні 5 років - післядипломної. Для отримання 

наукового ступеня передбачене трирічне наукове стажування. 

В Україні у клінічній лабораторії працюють фахівці з вищою і 

переважно з середньою спеціальною освітою з лабораторної медицини. Вони 

займаються як рутинними дослідженнями, так і науковими розробками на 

експериментальному і клінічному матеріалі. Та студенти, які навчаються зі 

спеціальності «лабораторна діагностика» /ОКР - бакалавр/ в Україні на 

відміну від студентів інших країн світу отримують університетську освіту 

впродовж 4 років. Враховуючи невеликий загальний термін підготовки 

висококваліфікованого фахівця середньої ланки в галузі лабораторної 

медицини успішне освоєння стратегії і тактики лабораторної діагностики 

неможливе без вміння викладача чітко і правильно висловлювати свої думки, 

володіти професійною мовою.  

Беручи до уваги специфіку майбутньої практичної діяльності лабо-

ранта, найбільшу увагу слід надавати якості засвоєння ними практичних 

навичок, серед яких правила техніки безпеки в клініко-діагностичних лабора-

торіях, правила санітарно-епідеміологічної роботи, техніка взяття біоло-

гічного матеріалу від пацієнта для проведення лабораторних досліджень, 

підготовка біологічного матеріалу до проведення лабораторних досліджень, 

вивчення правил його зберігання, транспортування, а також навички 

виконання різних видів лабораторного дослідження, практичні навички 

роботи на лабораторному устаткуванні та правила ведення лабораторної 

документації. 

Тому поєднання глибоких теоретичних знань тa вiдпpaцьовaних i 

зaкpiплених пpaктичних навичок дадуть мoжливicть лaбopaнтy з poзyмiнням 

якісно викoнyвaти лaбopaтopнi дocлiдження, ycвiдoмлюючи дiaгнocтичнe 

знaчeння кoжнoгo aнaлiзy. 
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УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З 

МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ З 

МІКРОБІОЛОГІЧНОЮ ДІАГНОСТИКОЮ У СТУДЕНТІВ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»  

/ОКР- БАКАЛАВР/ 

Н.Д. Яковичук, С.Є. Дейнека, Д.В. Ротар, В.Б. Попович  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Основне завдання лабораторної діагностики полягає в тому, щоб 

допомогти лікарю в постановці діагнозу захворювання, лікуванні хворих, 

здійсненні профілактичних заходів та ін. Лабораторна діагностика - це 

наукова медична дисципліна, яка виникла на стику точних наук (хімії та 

фізики) і медико-біологічних спеціальностей (біології та медицини). 

Характерною особливістю цієї спеціальності є те, що вона базується на 

дослідженні біологічних рідин та тканин людини і здійснюється з 

використанням спеціальних видів аналізу, застосуванню яких багато в чому 

сприяв винахід мікроскопа, колориметра, відкриття будови клітини. 

Оскільки на даний час більшість клініко-лабораторних процедур 

базується на застосуванні сучасних методів хімічного, фізико-хімічного та 

молекулярно-біологічного дослідження, що реалізується у використанні 

оптичного, імуноферментного, імунофлуоресцентного, радіоімунного, гене-

тичного та інших видів аналізу, а також методів технологій автоматизованого 

виконання біохімічних, гематологічних, імунологічних досліджень, важли-

вим є закріплення теоретичного матеріалу на практиці. На сучасному етапі в 

лікувально-профілактичних установах широко використовується сучасне 

автоматизоване лабораторне обладнання, що ґрунтуються на новітніх 

досягненнях не тільки в галузі біології та медицини, але також хімічного, 

фізико-хімічного та молекулярно-біологічного аналізу, досягнень інформа-

тики і інженерної техніки та дозволяє за короткий проміжок часу виконувати 

необхідні лабораторно-діагностичні дослідження. 

Для виконання досліджень з використанням досконалої автомати-

зованої апаратури, що розширює можливості лабораторно-діагностичного 

дослідження пацієнтів і створює умови для найбільш раціонального, 

економного та ефективного використання лабораторної техніки, економія 

дорогих реактивів і підвищення кваліфікаційного рівня фахівців не можливі 

без наглядної демонстрації проведення етапів досліджень або перегляду хоча 

б у режимі on-line. Так, отримана інформація дозволить студентам прийняти 

правильне рішення щодо виконання практичної частини лабораторно-

діагностичного дослідження починаючи від отримання біологічного 

матеріалу до ідентифікації збудника. 

Для засвоєння практичних навичок та вдосконалення знань з 

мікробіології, вірусології та імунології з мікробіологічною діагностикою у 
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студентів, які навчаються зі спеціальності «лабораторна діагностика» / ОКР - 

бакалавр/, нами розміщена інформація (документальні відеофільми – 

практична робота методів у лабораторії) на сервері дистанційного навчання 

MOODLE. Так, перегляд виконання етапів сучасних молекулярно-біоло-

гічних, генетичних, цитохімічних та інших високотехнологічних методів 

дослідження з використанням різноманітного біологічного матеріалу 

дозволить зменшити недоліки засвоєння практичних навичок з мікробіології, 

вірусології та імунології. 

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ З 

МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ 

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

Н.Д. Яковичук, І.Й. Сидорчук, В.С. Джуряк,  

Л.І. Сидорчук, І.П. Бурденюк  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Існуюча програма навчання студентів у системі ВНЗ медичного 

профілю все ще недостатня для фахівців широкого аналітичного профілю з 

сучасним рівнем знань в області імунології, мікробіології та вірусології. 

На базі лікувально-профілактичних медичних закладів клініко-

діагностичні лабораторії загального типу працюють для виконання рутинних 

(ординарних) лабораторних досліджень - гематологічних, біохімічних, 

загальноклінічних і деяких інших з метою постановки діагнозу захво-

рювання, оцінки тяжкості його перебігу, прогнозу та ефективності прове-

деної терапії. Та на сучасному етапі у країнах далекого і ближнього 

зарубіжжя постійно впроваджують нові молекулярно-біологічні технології 

лабораторного дослідження, які є більш інформативними більш точними, 

тому студентам постійно потрібно оновлювати наочні матеріали.  

Специфічний характер діяльності фахівців сучасних клініко-діагнос-

тичних лабораторій, тобто використання ними багатьох нових, у тому числі 

високих технологій молекулярно-біологічного дослідження, безпосередньо 

залежить від отриманих ними знань та умінь за період навчання у вищому 

медичному закладі, зокрема на кафедрі мікробіології та вірусології. 

Керуючись навчальною програмою не завжди вдається охопити весь 

теоретичний матеріал, а тим більше опанувати практичні навички продовж 

практичного заняття. Так як формування практичних навичок і вмінь з 

мікробіології та вірусології відповідно до вимог болонського процесу 

обов‘язково потрібно оцінювати на практичному занятті, студент повинен 

досить багато опрацювати самостійно літературних джерел – вивчити 

теоретично техніку виконання і оцінити результат дослідження. На нашій 

кафедрі розроблені схеми для послідовного оцінювання результатів лабора-

торного дослідження згідно переліку тем практичних занять.  
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Предмет мікробіологія, вірусологія та імунологія вивчає виконання 

лабораторних досліджень складу та властивостей біологічних рідин з 

подальшою трактуванням отриманих результатів, здійснює широкий спектр 

лабораторних досліджень, необхідних для постановки діагнозу захворю-

вання, для ефективності проведеної терапії і прогнозу захворювання. 

Широкий спектр культуральних, імунологічних, серологічних, молекулярно-

біологічних методів лабораторних досліджень, викладений у цілому ряді 

літературних джерел та, на жаль, не розроблені стандартизовані та структу-

ризовані методичні рекомендації чи довідники для нових молекулярно-

біологічних технологій, що є невід‘ємною складовою формування 

практичних навичок і вмінь з мікробіології та вірусології відповідно до вимог 

болонського процесу. Безперервне впровадження нових молекулярно-

біологічних технологій лабораторного дослідження не можливе і без участі, 

розвитку та вдосконалення лабораторних інформаційних систем. 

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА 

СЕРВЕРІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «СЕСТРИНСЬКА 

СПРАВА» (ОКР: БАКАЛАВР) ДО ЗАНЯТЬ ІЗ БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ 

І.М. Яремій  

Кафедра біоорганічної і біологічної та клінічної біохімії  

Вищий державний навчальний закладу України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Побудова якісно нової системи освіти, її модернізація, що відбувається 

в Україні на шляху реформування вищої освіти та входження в Європейський 

освітній простір потребує реструктуризації навчально-виховного процесу 

засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Актуальним нині є використання в навчальному процесі, зокрема при 

вивченні біологічної хімії, інтерактивних методів навчання й інноваційних 

технологій, які забезпечили б доступність і наочність навчального матеріалу, 

а також давали б можливість провести самооцінку набутих знань і вмінь. 

На вивчення біологічної хімії майбутнім медсестрам-бакалаврам 

відводиться лише один кредит EСTS (три змістових модулі). Із 54 годин, які 

передбачені навчальним планом, лише 28 годин відводяться на аудиторні 

заняття. Враховуючи те, що практично половина навчальних годин відво-

диться на самостійну й індивідуальну роботу студентів, важливу роль у 

забезпеченні їх якісної самопідготовки відіграє наявність і доступність 

необхідних навчально-методичних матеріалів.  

Із цією метою у курсі біологічної хімії активно використовується 

сервер дистанційного навчання на основі середовища MООDLE (Modular 

Object Oriented Distance Learning Environment). 

Використання в навчальному процесі сервера дистанційного навчання 

надає студентам можливість ознайомитися з усіма необхідними навчально-

методичними матеріалами у будь-який зручний для них час.  
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Методичні вказівки, які розміщені на сервері дистанційного навчання, 

включають актуальність теми, мету, контрольні питання теми, інструкції до 

виконання лабораторних робіт і навчальні матеріали. Навчальні матеріали 

подаються у вигляді електронних опорних конспектів, схем, таблиць і 

відеоматеріалів, зокрема анімаційних роликів. До кожної з тем студентам 

пропонується перелік навчальної та наукової літератури, посилання на 

електронні ресурси (веб-сторінки у всесвітній мережі Інтернет). Також, для 

закріплення і перевірки набутих студентами знань і вмінь, їм пропонується 

широкий вибір завдань для самоконтролю (ситуаційні задачі, біохімічні 

перетворення, тестові завдання). Наявність тестових завдань для само-

контролю дозволяє студентам самостійно, у позаурочний час, оцінити власні 

знання і вміння з конкретної теми навчального курсу. Тестові завдання 

використовуються як у навчальному режимі (при самопідготовці студента в 

позаурочний час), так і у контролюючому режимі (безпосередньо під конт-

ролем викладача на занятті). Також, на сервері дистанційного навчання 

розміщені тестові завдання для складання підсумкового модульного 

контролю (містять тестові завдання І-го рівня складності з однією 

правильною відповіддю) з усіх тем курсу біологічної хімії.  

Перевагами навчання студентів за допомогою сервера дистанційного 

навчання є: доступність навчальних матеріалів, економія часу та зручність 

для користування (у будь-який час, за наявності доступу до мережі Інтернет). 

Як показує досвід, дистанційне навчання є досить ефективним. Вони знімає 

емоційну напругу під час навчання, підвищує роль студента у навчанні, 

спонукає його до самоосвіти, пошуку нових знань, користування електрон-

ними бібліотеками. При цьому викладач має можливість контролювати стан 

та якість самопідготовки студента (контроль відвідування студентами 

серверу дистанційного навчання, перевірка набутих знань шляхом прове-

дення тестування в контролюючому режимі тощо), а також надавати 

студентами, які цього потребують, консультативну допомогу з використан-

ням повідомлень та електронної пошти, а також при проведенні консультацій 

у on-line режимі. 

Отже, використання серверу дистанційного навчання на основі 

середовища MООDLE є ефективним засобом покращення якісної успішності 

студентів напряму підготовки «Сестринська справа» (ОКР: бакалавр), 

зокрема з курсу біологічної хімії, оскільки дозволяє студентам у зручний для 

них час ознайомитися з навчально-методичними матеріалами тем, що 

виносяться на самостійне опрацювання, здійснювати самопідготовку до 

практичних занять і підсумкового модульного контролю. 
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ВНУТРІШНЬО-ТА МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ МОДУЛЯ №1 З 

БІООРГАНІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ «БІОЛОГІЧНО ВАЖЛИВІ 

КЛАСИ БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК. БІОПОЛІМЕРИ ТА ЇХ 

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ» 

І.М. Яремій 

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасна система вищої медичної освіти в Україні зорієнтована на 

формування у студента-медика професійної компетентності вже починаючи з 

першого курсу. Компетентний студент-медик повинен глибоко розуміти 

сутність виконуваних завдань і вирішуваних проблем.  

Біоорганічна та біологічна хімія належить до фундаментальних 

дисциплін, що складають основу повноцінної медичної освіти і є підґрунтям 

для формування клінічного мислення у майбутнього лікаря. 

Актуальним у формуванні цілісного уявлення про конкретну навчальну 

дисципліну, її роль і місце в системі вищої медичної освіти, у підготовці 

висококомпетентного спеціаліста-медика відіграє внутрішньо- та між-

предметна інтеграція, яка забезпечує спадкоємність викладання базових і 

клінічних дисциплін.  

Навчальний матеріал Модуля №1 базується на знаннях, набутих у 

середній школі та закладає базові знання для опанування матеріалу 

наступних модулів із біоорганічної і біологічної хімії й інших дисциплін 

(нормальної фізіології, патологічної фізіології, фармакології, клінічних 

дисциплін). Знання структурної та просторової ізомерії молекул є 

необхідним для розуміння властивостей амінокислот, моносахаридів та 

інших біомолекул; класифікації типів хімічних реакцій – для розуміння 

принципу поділу ферментів на класи; структури та властивостей спиртів, 

альдегідів і кетонів – для розуміння метаболізму етанолу, кетонових тіл. 

Вивчення структури та властивостей вищих жирних кислот, 

триацилгліцеролів і фосфоліпідів у Модулі №1 є необхідним для вивчення їх 

метаболізму та будови клітинних мембран, з‘ясування можливих причин 

жирової інфільтрації печінки, атеросклерозу й інших патологій обміну 

ліпідів. Дослідження хімічних властивостей моносахаридів дозволяє 

виявляти ці патологічні компоненти сечі за допомогою якісних реакцій (глю-

козу за реакцією Троммера, фруктозу – за реакцією Селіванова). Вивчення 

структури та властивостей вуглеводів у Модулі №1 забезпечує розуміння їх 

метаболізму в організмі людини (Модуль №3) та має важливе значення для 

вивчення патологій обміну вуглеводів, зокрема цукрового діабету, 

стероїдного діабету, галактоземії, спадкового несприймання фруктози тощо. 

Дослідження реакційної здатності гетерофункціональних похідних 

аліфатичного і бензольного ряду тісно інтегрується з багатьма наступними 

темами курсу біоорганічної та біологічної хімії, а також фармакології, адже у 
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організмі людини метаболізується ряд гідрокси-, оксо- й амінокислот. Окрім 

того, ряд кислот та їх похідних, зокрема гетерофункціональних похідних 

бензольного ряду, є лікарськими засобами (лактат феруму, цитрат натрію, 

ацетилсаліцилова кислота, фенілсаліцилат, метилсаліцилат, сульфаніламіди, 

парацетамол, новокаїн тощо). Усі вони є біфункціональними сполуками. 

Послідовність перетворення в організмі таких речовин базується на типових 

хімічних реакціях, що властиві кожній функціональній групі. Структура та 

хімічні властивості пірувату, лактату, ацетоацетату, лимонної, щавелево-

оцтової та альфа-кетоглутарової кислот, що вивчаються у темі №6 

«Дослідження реакційної здатності гетерофункціональних сполук» необхідні 

для засвоєння Модуля №3.  

У темах №7-8 вивчається структура та хімічні властивості амінокислот 

і білків. Загальні шляхи обміну амінокислот у організмі людини (дезамі-

нування, трансамінування, декарбоксилювання) вивчається у Модулі №3. 

При декарбоксилюванні амінокислот та їх похідних утворюються біогенні 

аміни (гістамін, серотонін, гамма-аміномасляна кислота, катехоламіни). Ці 

речовини вивчаються не тільки в курсі біоорганічної і біологічної хімії, але й 

у курсах нормальної та патологічної фізіології, на клінічних кафедрах. 

Препарати, що впливають на метаболізм біогенних амінів вивчаються у курсі 

фармакології (інгібітори моноамінооксидаз). У медицині застосовують 

препарати амінокислот і білків як лікарські засоби. Біуретову реакцію на 

пептидний зв‘язок використовують для кількісного визначення вмісту білка в 

сироватці крові в медичній практиці. Гетероциклічними сполуками є ряд 

біологічно важливих речовин та їх метаболітів: білірубін – лінійний 

тетрапірол, гістидин та гістамін містять імідазольне кільце, а триптофан, 

серотонін і мелатонін – індольне, нікотинова кислота є похідним піридину, а 

тіофенове кільце є структурним компонентом вітаміну Н). Багато гетеро-

циклічних сполук застосовуються як лікарські засоби (анальгін, ізоніазид, 

барбітурати тощо). Знання структури та властивостей азотових основ та 

нуклеотидів є необхідним для засвоєння навчального матеріалу з медичної 

біології (нуклеїнові кислоти), біоорганічної і біологічної хімії (Модуль №1 – 

структура та властивості нуклеїнових кислот; Модуль №4 – метаболізм 

нуклеотидів). Ця тема є надзвичайно важливою в клінічному аспекті 

(подагра, синдром Леша-Ніхана, оротатацидурія). Препарати пуринів мають 

широке застосування в клініці (теофілін, теобромін, кофеїн). 

Отже, викладання навчального матеріалу Модуля №1 з біоорганічної і 

біологічної хімії необхідно проводити в тісному інтегративному зв‘язку як з 

навчальним матеріалом інших модулів цієї ж навчальної дисципліни, так і з 

навчальним матеріалом суміжних та наступних дисциплін. 
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РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

О.Б. Яремчук
1
, В.Г. Остапчук

2
  

1
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 

2
кафедра педіатрії та медичної генетики 

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 

Особистість ‒ відображення соціальної природи людини, розгляду її як 

індивідуальності та суб‘єкта соціокультурного життя, що розкривається в 

контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності 

(Абушенко В.Л.). На думку Л.І. Божович, можна виділити два критерії 

особистості, що сформувалася. Перший: людину можна вважати особис-

тістю, якщо в її мотивах існує ієрархія в одному певному сенсі, а саме якщо 

вона здатна долати власні спонукання заради чогось іншого. У таких 

випадках кажуть, що суб‘єкт здатний до опосередкованої поведінки. При 

цьому передбачається, що мотиви, по яких долаються безпосередні спонуки, 

соціально значущі. І другий ‒ здатність до свідомого керівництва власною 

поведінкою. Це керівництво здійснюється на основі усвідомлених мотивів-

цілей і принципів. 

Необхідність та хід реформування системи медичної освіти України, її 

удосконалення і підвищення рівня якості є однією із найважливіших 

соціокультурних проблем на шляху до євроінтеграції (Гордійчук С.В.). 

Проблема вдосконалення професійної підготовки лікаря розглядається 

сьогодні як справа державної ваги. Піклування про здоров‘я громадян є 

вагомою характеристикою держави і вимагає від неї не лише всебічного 

сприяння розвитку справи охорони здоров‘я, а насамперед її кадровому 

забезпеченню. Завдання забезпечення високого рівня підготовки кожного 

лікаря як фахівця, здатного надати відповідну допомогу кожному, хто цього 

потребує залишається надзвичайно актуальним. Це завдання стосується не 

тільки змісту професійної складової навчання, а вимагає системного 

педагогічного впливу на особистість майбутнього лікаря як людини, що 

повинна сприйматися пацієнтом і бути взірцем доброзичливості, уважності, 

відповідальності та інших гуманних якостей (Асламова М.).  

Складний та динамічний процес формування особистості майбутнього 

лікаря відбувається під впливом багатьох чинників, серед яких важливим 

фактором є сприятливий психолого-емоційний мікроклімат на заняттях, який 

передбачає взаєморозуміння суб‘єктів навчального процесу, орієнтацію на 

загальнолюдські цінності, сприйняття людини як найвищої цінності (мило-

сердя, розвиток уміння розуміти емоційний стан іншого, надання безко-

рисливої допомоги, співвіднесення особистого з загальнолюдськими інтере-

сами), адекватне оцінювання своїх знань, умінь і навичок і постійне їх 

удосконалення. Така атмосфера сприяє розкріпаченню емоційно-реф-

лексивної сфери, розвитку соціальної перцепції, емоційної реактивності, 

спільному пошуку вирішення проблеми, творчості, тобто сприяє, передусім, 
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формуванню емоційного та рефлексивного компонентів навчального процесу 

(Кузнецова І.В., Гусак О.Г.). 

Один із засновників гуманістичної психології американський психолог 

Карл Роджерс вважав, що одним з основних завдань педагога є уміння 

створити відповідну інтелектуальну і емоційну обстановку в класі, 

атмосферу психологічної підтримки. Він розробив основні принципи, за 

допомогою яких можна створити необхідну атмосферу, згідно яких педагог 

повинен: 1) із самого початку і впродовж навчального процесу демонстру-

вати студентам свою повну довіру до них; 2) допомагати у формуванні й 

уточненні цілей і завдань, які поставлені групі й кожному студенту; 

3) завжди виходити з того, що у студентів є внутрішня мотивація до 

навчання; 4) бути для студентів джерелом різноманітного досвіду, до якого 

завжди можна звернутися з різними труднощами; 5) в ролі речника виступати 

для кожного студента; 6) розвивати в собі здатність відчувати емоційний 

настрій в групі й приймати його; 7) бути активним учасником групового 

впливу; 8) відкрито виражати свої почуття; 9) добре знати самого себе; 10) 

прагнути до досягнення емпатії, яка дозволяє розуміти почуття і 

переживання будь-якого студента. 

Важливою рисою особистості лікаря є професійна самосвідомість, 

допомога у становленні якої є одним із важливих завдань викладача. На нашу 

думку, роль викладача має полягати в тому, щоб допомогти студентам 

глибше усвідомити суспільну значущість, позитивні сторони та особливості 

медичної праці, сприйняти її як творчу і неординарну, допомогти виявити 

свої здібності, позитивні й негативні сторони і сприйняти майбутню 

професійну діяльність як сферу особистісного розвитку і самореалізації. У 

процесі професійної підготовки необхідно захопити студентів метою про-

фесійного становлення, сформувати у них потребу в професійних знаннях і 

уміннях, розвинути цікавість до них, сформувати адекватний «образ» про-

фесійної діяльності і «образ» лікаря-професіонала, закласти основи для твор-

чого розвитку і професійного самовдосконалення в майбутній діяльності. 

Розвиток професійної спрямованості майбутніх лікарів у процесі 

підготовки у вищому медичному навчальному закладі можливий на основі 

впровадження моделі педагогічного супроводу. Посилення професійної 

спрямованості педагогічного процесу можливо проводити шляхом 

моделювання в ньому предметного та соціального контексту майбутньої 

діяльності студентів.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, 

що важливою умовою розвитку і зміцнення професійної спрямованості 

майбутніх лікарів є діалогізація педагогічної взаємодії, яка забезпечує 

сприятливий соціально-психологічний мікроклімат і стимулює ідентифікацію 

студентів з викладачами як носіями професійних норм і ціннісних орієнтацій. 

Організація педагогічних відносин на засадах діалогічного підходу 

передбачає сприйняття викладачами студентів як психологічно рівноправних 

партнерів, взаємну активність, відкритість і довір‘я, готовність стати на 
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точку зору партнера, віру в потенційні можливості професійного розвитку 

студентів, налаштованість на взаєморозуміння і творчу співпрацю з ними. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «ІСТОРІЯ 

МЕДИЦИНИ» НА КАФЕДРІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

Е.Ц. Ясинська 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» 

Формування наукового світогляду майбутніх медиків неможливо без 

отримання якісних знань з історії медицини. Знання цього предмету 

підвищує рівень загальної та професійної культури студентів медичних вузів. 

Історія медицини – самостійний предмет, викладання якого ведеться на 

перших курсах. У подальшому студенти поповнюють знання з цього 

предмету на усіх медико-біологічних та клінічних кафедрах БДМУ. 

Окрім вивчення основних етапів і загальних закономірностей розвитку 

медичної допомоги в різних країнах світу, велика увага приділяється озна-

йомленню студентів з історією медицини Буковинського краю, становленню 

та розвитку Буковинського державного медичного університету. 

Викладання історії медицини на кафедрі соціальної медицини та 

організації охорони здоров‘я грунтується на використанні усіх сучасних 

методів і принципів педагогіки. 

Перше заняття традиційно проводиться в музеї університету, в якому 

зібрані матеріали розвитку медичної допомоги на Буковині. Окрім того, 

створена галерея портретів вчених-медиків, які своїм талантом та своєю 

натхненною працею сприяли розвитку університету. Відвідування сту-

дентами музею має велике значення для виховання у них поважного 

відношення до минулого. 

На заняттях з історії медицини активно використовуються різні наочні 

посібники, стенди, фотоальбоми, мультимедійні презентації та науково-

популярні фільми. 

Велика увага приділяється і самостійній роботі студентів. Студенти 

перших курсів приймають активну участь у роботі студентського гуртка. 

Вони самостійно збирають матеріали про видатних вчених – медиків Буко-

винського краю, відвідують Чернівецький краєзнавчий музей. Результати 

наукових досліджень доповідаються студентами на секційних засіданнях 

студентського гуртка у вигляді доповідей із використанням мультимедійних 

презентацій. 

Враховуючи зазначене вище необхідне підкреслити, що вивчаючи 

минуле, студенти мають реальну можливість оцінити досягнення та 

перспективи розвитку сучасної медицини. 

Використана методика навчання сприяє творчому засвоєнню дисцип-

ліни та підвищує активність студентів при її опануванні. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО 

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ  

«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» 

С.М. Ясніковська 

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Модульний контроль - вид контролю знань студентів, який прово-

диться за навчальним матеріалом модуля, після закінчення лекцій і 

практичних занять, на які виноситься вивчення модулів. Викладачами 

кафедри розроблені зміст, система завдань, критерії оцінки результатів 

їхнього виконання й завдання модульного контролю. Студенти заздалегідь 

знайомляться із критеріями оцінки контрольних завдань, перед проведенням 

модульного контролю, а також при оцінюванні його результатів.  

Контрольні завдання для модульної перевірки й контролю по 

конкретному навчальному матеріалу є однієї складності й однаковими для 

всіх студентів. 

Підсумковий модульний контроль (ПМК) здійснюється по завершенню 

вивчення всіх тем модуля на останньому занятті.  

До ПМК допускаються студенти, які відвідали усі, передбачені 

програмою аудиторні заняття, при вивченні модуля набрали кількість балів, 

не меншу за мінімальну та мають не менше 70% вірних відповідей за 

результатами комп‘ютерного тестування за ситуаційними завданнями бази 

даних «Крок 2» порталу 123 bsmu.edu.ua.  

На кафедрі з 2012-13 н.р. було запроваджено проведення незалежного 

тестового контролю (НТК) як етапу підсумкових модульних контролів з 

дисципліни. Проведення ПМК складалося з двох етапів: НТК (письмове 

вирішення завдань буклету, що містить 50 завдань (ситуаційні задачі з бази 

даних «Кроку-2») та перевірка засвоєння практичних навичок, включених до 

переліку практичних навичок робочої навчальної програми. Така методика 

мала свої переваги, які позитивно позначилися на результатах складання 

студентами 6 курсу МЛІ «Крок 2» у попередніх роках. 

У весняному семестрі поточного навчального року завдяки 

доукомплектуванню кафедри комп‘ютерною технікою, вирішено уніфікувати 

методику проведення ПМК з дисципліни, а саме: проведення письмового 

НТК замінити на комп‘ютерне тестування за ситуаційними завданнями бази 

даних «Крок 2» порталу 123 bsmu.edu.ua, яке проводитиметься в 

комп‘ютерному класі кафедри на останньому занятті з модуля у присутності 

викладача, що здійснює ПМК. Для тестування кожному студенту 

пропонується вирішення 50 ситуаційних задач (1 завдання – 1 бал). За другий 

етап ПМК – перевірку засвоєння практичних навичок, студент максимально 

може отримати 30 балів, вирішуючи ситуаційні завдання, розроблені 

кафедрою до практичних навичок та демонструючи окремі навички 

обстеження на фантомах чи біля ліжка хворого. 
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На нашу думку, уніфікація методики проведення ПМК дозволить 

нівелювати елемент суб‘єктивного оцінювання, значно покращити відсоток 

правильних відповідей із субтесту «акушерство і гінекологія» МЛІ «Крок 2» 

у випускників, що вказує на доцільність її використання в навчальному 

процесі у подальшому. 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО МЛІ 

«КРОК 2. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА «НА КАФЕДРІ 

АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕРИНАТОЛОГІЇ 

С.М. Ясніковська 

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На кафедрі акушерства, гінекології та перинатології розроблена та 

впроваджується багатоступенева методика підготовки студентів до 

ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка». Робота з цього 

питання починається ще на IV курсі. На практичних заняттях розбираються 

тематичні ситуаційні завдання з бази даних «Кроку 2», проводиться 

комп‘ютерне тестування з питань надання допомоги при ургентних станах в 

гінекології. Складовою оцінки студентів 4-6 курсів на практичних заняттях є 

результати комп‘ютерного тестування за завданнями з бази даних «Кроку 2», 

які додаються до кожної теми відповідного тематичного курсу на сервері 

дистанційного навчання та обліковуються викладачами перед початком 

кожного заняття. 

Навчальний тренінг впродовж семестру та наступний контроль знань 

бази даних МЛІ на підсумкових модульних контролях (ПМК) з дисципліни є 

наступним кроком підготовки. Так, з 2015-16 н.р. на кафедрі уніфіковано 

методику проведення ПМК: замість запровадженого раніше проведення 

незалежного тестового контролю як етапу підсумкових модульних контролів 

з дисципліни буде використано комп‘ютерне тестування з використанням 

бази даних «Крок 2» порталу 123 bsmu.edu.ua.  

На 6 курсі запроваджено ведення облікових відомостей, що додаються 

до академічних журналів, в яких відображаються результати тестувань 

студентів в контролюючому режимі за базами даних «Крок 2», розміщеними 

на порталі 123 bsmu.edu.ua та сервері дистанційного навчання БДМУ в 

тематичному курсі кафедри (двічі на тиждень). До підсумкових модульних 

контролів не допускаються студенти, які не подолали бар‘єр у 70% вірних 

відповідей. 

З метою підвищення ефективності навчального процесу на кафедрі 

запропоновано студентам, особливо з групи ризику, відвідувати щосереди та 

щосуботи відробітки на кафедрі, на яких викладачі надають їм консультації з 

питань невідкладної допомоги при акушерсько-гінекологічній патології.  

На кафедрі розроблений та виконується план заходів щодо покращення 

підготовки студентів до ліцензійного іспиту, які передбачають: проведення 
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щоденних консультацій для студентів 6 курсу щодо підготовки до МЛІ 

«Крок 2»; проведення тестувань студентів групи ризику в комп‘ютерному 

класі кафедри щотижнево; динамічне доповнення в тематичному курсі 

кафедри розділу «Підготовка до Кроку 2» оновленою базою даних Центру 

тестування; розробку алгоритмів діагностики та надання невідкладної 

допомоги при кровотечах, гестозах, емболії навколоплідними водами до 

практичного заняття «Термінальні стани в акушерстві» для студентів 6 курсу 

та перевірку їх засвоєння студентами шляхом тестування; здійснення 

відповідальним за навчальний процес на кафедрі аналізу та контролю 

наявності у викладачів відомостей щодо обліку успішності з питань 

підготовки студентів до «Кроку 2» на порталі 123 bsmu.edu.ua. 

Отже, запровадження на кафедрі зазначеної методики дозволить значно 

покращити підготовку до МЛІ «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» та 

успішність студентів-випускників при його складанні, що вказує на 

доцільність її використання в навчальному процесі у подальшому. 

  



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

312 

 

 

ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА 

ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ФАРМАЦІЯ» 

 

 

 «САМОСТІЙНА РОБОТА» СТУДЕНТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» 

Т.О. Безрук 

Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Відповідно до основних принципів кредитно-модульної системи 

здатність до «самостійного» навчання є необхідною складовою загальної 

компетенції студента. Проблема формування навичок до самостійної роботи 

в умовах особистісно орієнтованого навчання є актуальною і ключовою у 

стратегічних напрямках якісної системи підготовки медичних (фарма-

цевтичних) кадрів у вищих медичних навчальних закладах. 

Самостійна робота – є важливою складовою частиною і основою 

підготовки майбутнього фахівця, оскільки мета «самонавчання» – опанувати 

засвоєння навчальної дії з наступним її опрацюванням на практичних 

заняттях. Самостійна робота студента сприяє удосконаленню знань, навичок 

та вмінь набутих на практичних заняттях.  

Ефективність навчальної діяльності залежить від готовності студента 

до «самонавчання» та його індивідуальних якостей. Здатність до 

«самонавчання» є однією з найважливіших передумов не тільки успішного 

оволодіння дисципліною, але й формування навичок майбутньої самостійної 

діяльності взагалі.  

На теперішній час слід констатувати збільшення кількості препаратів, 

дозволених до безрецептурного відпуску та їх, нажаль, самостійного, не 

контрольованого використання (самолікування) «потенційним» пацієнтом 

(споживачем). У такій ситуації фармацевтичний працівник (провізор) є 

єдиним кваліфікованим «співрозмовником» споживача-пацієнта та виконує 

контрольно-консультативну роботу. 

«Контролююча» функція провізора знаходить своє вираження в 

спілкуванні, коли через консультаційну бесіду він одержує від самого 

пацієнта інформацію, необхідну для початку самолікування. При цьому 

майбутній провізор повинен з‘ясувати, для лікування якої патології 

необхідний лікарський препарат та чи немає у пацієнта проявів, що 

вимагають термінової консультації лікаря, порадити не тільки лікарський 

препарат, але і вибрати оптимальну лікарську форму, розповісти про 

особливості прийому препарату, попередити про можливі побічні ефекти, 

взаємодію препарату з їжею та іншими лікарськими препаратами, про 
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оптимальний час доби для застосування даних ліків і т.ін., тобто здійснити 

повноцінну фармацевтичну опіку. 

Під час самостійної практичної роботи, впродовж практичних занять з 

клінічної фармації зі студентами 4-5 курсів спеціальності «Фармація» на 

кафедрі внутрішньої медицини, майбутні фармацевтичні працівники 

(провізори) на підставі аналізу даних медичних карт стаціонарних хворих (ф. 

003/о) засвоюють семіотику, набувають досвіду інтерпретації даних клініко-

лабораторного обстеження хворих, навчаються аналізувати та корегувати 

листи лікарських призначень.  

Таким чином, в процесі практичних занять для студентів створюється 

наближена модель їхньої майбутньої професійної діяльності, що формує 

клінічне мислення, систематизує отримані теоретичні знання (міждисциплі-

нарна інтеграція) та практичні навички, завдяки цьому майбутні фарма-

цевтичні працівники відчувають вагомість власного внеску в організацію 

лікувального процесу пацієнта – підвищення ефективності фармакотерапії, 

зменшення випадків проявів побічної дії лікарських препаратів і, що також 

суттєво, оптимізацію вартості лікування. 

КУРСОВА РОБОТА ЯК САМОСТІЙНЕ НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СТУДЕНТА З ФАРМАКОГНОЗІЇ  

Ж.М. Гаїна, О.І. Захарчук  

Кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У рамках сучасної концепції «навчання впродовж усього життя» 

запроваджена система обліку трудомісткості навчальної роботи в кредитах у 

всіх національних системах освіти, в тому числі і в Україні (Наказ МОН 

України № 52 від 31.01.2005р). Національна доктрина розвитку освіти 

України потребує оптимізації завдань та педагогічних механізмів творчого 

розвитку студентської молоді, здатної до професійного самовдосконалення 

та самореалізації.  

Згідно навчального плану фармацевтичних вишів та факультетів для 

підготовки провізорів викладачами кафедри фармацевтичної ботаніки та 

фармакогнозії розроблена робоча програма з фармакогнозії, яка складена на 

основі Програми з фармакогнозії для студентів вищих медичних навчальних 

закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2011 року).  

Навчальний план передбачає виконання курсової роботи з 

фармакогнозії студентами III курсу у 6 семестрі. 

Метою курсової роботи є закріплення та поглиблення знань, які 

студенти одержали на лекціях, лабораторних заняттях та під час самостійної 

роботи. Курсова робота є продовженням вивчення класичного курсу 

фармакогнозії і її виконання надає студентам навички пошуку, аналізу та 

систематизації наукової інформації.  
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Кінцевою метою курсової роботи є демонстрація навичок самостійної 

роботи з матеріалами Державної Фармакопеї України та джерелами 

навчальної, наукової та додаткової літератури; навичок пошуку відео, 

друкованих та електронних джерел, роботи з ресурсами Інтернет. Під час 

виконання курсової роботи студент вирішує певний перелік завдань. 

Працюючи з джерелами інформації, студент визначає основні напрямки 

сучасних наукових досліджень, конспектує обрані літературні джерела, 

оформляє картотеку та ін. При виконанні практичної частини курсової 

роботи студент має можливість реалізувати свої творчі здібності під час 

створення навчальних фільмів, підготовки фіксованих мікропрепаратів та їх 

фотографій, оформлення планшетів зі зразками сировини, фітопрепаратів, 

демонстраційних матеріалів. 

Тематика курсових робіт з фармакогнозії для студентів розроблена 

викладачами кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії та відпо-

відає завданням навчальної дисципліни. Тема курсової роботи обирається 

студентом самостійно на основі рекомендованої тематики курсових робіт.  

Студентам запропоновані актуальні в науковому та практичному 

відношенні теми, які пов‘язані з вивченням лікарських рослин та лікарської 

рослинної сировини як джерела біологічно активних речовин, методів 

аналізу біологічно активних речовин з сировини рослинного і тваринного 

походження, субстанцій та фітопрепаратів, закономірностей розповсюдження 

фармакологічно активних природних сполук, їх біосинтезу, динаміки 

накопичення в процесі онтогенезу рослин залежно від впливу екологічних 

чинників та прийомів культивування, оптимальних умов заготівлі лікарської 

рослинної сировини, раціональних прийомів збирання, сушіння, зберігання, 

сучасного фармакогностичного аналізу сировини, застосування в світовій 

медичній практиці та фармацевтичному виробництві, перелік сировини 

тваринного походження як джерела медичних препаратів. 

Захист курсової роботи приймає комісія у складі 2-3 викладачів 

кафедри, включаючи керівника курсової роботи. Процедура захисту дозволяє 

студентові провести стислий виклад головних проблем дослідження та їх 

вирішення; дає можливість аргументовано відповідати на запитання та 

зауваження членів комісії. У процесі захисту викладачі кафедри оцінюють 

глибину знань студента з теми, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й 

відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені запитання. 

Остаточна оцінка курсової роботи виставляється членами комісії за 

підсумками захисту і якістю виконаної роботи. 

Захист курсової роботи – це особлива форма перевірки самостійного 

виконання роботи студентом, одержаних ним знань та навиків роботи з 

науковою літературою. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД 

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПОБІЧНОЇ ДІЇ ЛІКІВ 

У СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

О.В. Геруш, О.О. Ровінський, А.О. Паламар, Р.І. Довганюк 

Кафедра фармації 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформа системи вищої освіти в Україні передбачає надання освітніх 

послуг в рамках оновлення педагогічного процесу. Оптимізація навчально-

виховної роботи зумовила появу нових і вдосконалення вже існуючих 

педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової спрямованості. Саме 

інтерактивні методи навчання є актуальним та перспективним способом 

роботи викладача в аудиторії. На відміну від традиційних, вони базуються на 

активній взаємодії учасників навчального процесу. Такий підхід дозволяє 

активізувати навчання, зробити його більш цікавим, різноманітним та менш 

втомлюваним для студентів.  

Впровадження інтерактивних методів в навчальний процес на кафедрі 

фармації Вищого державного навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет», зокрема при вивченні курсу побічна дія 

ліків, значно покращує розуміння та засвоєння матеріалу студентами. 

Побічна дія ліків – елективний курс, який в рамках міжпредметної 

інтеграції з основними профільно-орієнтованими навчальними дисциплінами 

студентів фармацевтичного факультету дозволяє розвинути клінічне 

мислення та зосередити увагу на основних побічних ефектах лікарських 

засобів з метою їх безпечного та раціонального застосування.  

Під час проведення практичних занять з побічної дії ліків весь 

дидактичний процес, а саме інтерактивна робота в малих групах дає змогу 

для розвитку навичок ідентифікації фахових проблем, систематизації і 

аналізу викладених фактів та розробки й прийняття альтернативних рішень. 

Після об‘єднання викладачем студентів у малі групи та постановки 

завдання, кожна з таких груп за невеликий проміжок часу повинна виконати 

його, представивши аргументовані результати своєї роботи. Також в процесі 

обговорення висновків, можлива конструктивна дискусія між малими 

групами, кожна з яких представляє своє бачення вирішення поставленого 

завдання. У ході діалогового навчання студенти вчаться критично мислити, 

розв‘язувати складні проблеми на підставі аналізу обставин і відповідної 

інформації, брати участь у дискусіях та приймати продумані рішення. В 

навчальній аудиторії створюється атмосфера колегіальності, де успішний 

результат залежить від злагодженої та повноцінної роботи кожного учасника 

малої групи. Використання такої стратегії істотно змінює і роль та функції 

викладача – він перестає бути центральною фігурою, а лише регулює 

навчальний процес, визначає загальний напрям заняття, тим самим даючи 

студентам можливість поділитись своїми знаннями, досвідом і уявленнями. 
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Таким чином, застосування інтерактивного методу роботи в малих 

групах під час проведення практичних занять з побічної дії ліків дає змогу 

залучити до активної участі в навчальному процесі всіх студентів, 

підкреслюючи їх рівноцінність та підвищуючи якість засвоєння матеріалу. 

Разом з тим, покращити результативність заняття можна лише за 

раціонального поєднання як традиційних, так і нетрадиційних методів 

навчання, застосовуючи їх в залежності від мети та завдань, які ставить перед 

студентами викладач. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ТА 

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА СТУДЕНТАМИ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

О.М. Горошко
1
, О.М. Коровенкова

1
, М.А. Ежнед

1
,  

О.Ю. Ткачук
1
, В.М. Драчук

2
 

1
Кафедра фармації, 

2
кафедра фармакології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Практика свідчить, що провізор зазнає великих труднощів у роботі, 

пов‘язаній із матеріалознавством, в умовах впливу на товари медичного 

призначення температури, вологості, різноманітних газів і повітря, світло-

вого випромінювання, мікроорганізмів, а також полімерів та інших мате-

ріалів, з яких виготовляються тара, закупорювальні засоби й пакувальні 

матеріали. Тому фармацевтичне і медичне товарознавство покликане вирішу-

вати такі основні завдання: формування необхідного обсягу знань про 

загальні положення товарознавства, уміння систематизувати знання з 

товарознавчих питань, які студент одержує при вивченні інших дисциплін 

Вивчення дисципліни передбачає теоретичний курс (лекції) та 

практичні заняття, а також самостійну роботу студентів.  

На практичних заняттях з фармацевтичного і медичного товарознавства 

студенти повинні вивчити принципи класифікації, кодування продукції, 

стандартизації, закономірності формування асортименту товарів і його 

структури, показники, які обумовлюють якість товарів, методи товаро-

знавчого аналізу, правила маркування, пакування та умови транспортування і 

зберігання. У зв‘язку з реорганізацією робочої навчальної програми велика 

кількість навчальних тем, які згодом включені до переліку питань з 

заключних модульних контролів, виноситься на самостійне індивідуальне 

опрацювання студентами. 

Медичне та фармацевтичне товарознавство включає комплексний 

соціально-економічний і природно-технічний підхід при вивченні асорти-

менту і якості матеріалів та товарів, тому передбачає широку міжпредметну 

інтеграцію. 

Вивчення дисципліни закінчується підсумковим модульним контролем 

теоретичних знань і практичних навичок у вигляді заліку. 
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Фармацевтичне і медичне товарознавство озброює студента знаннями, 

необхідними для виконання фахових товарознавчих функцій: приймання 

товарів, оцінки їхньої якості, створення необхідних умов зберігання. Сучас-

ний випускник фармацевтичного вищого навчального закладу повинен 

досконало володіти такими знаннями та вміннями. 

Отже, фармацевтичне і медичне товарознавство є важливою фарма-

цевтичною дисципліною, яка має свої особливості як під час вивчення, так і в 

практичній діяльності майбутніх фахівців. Слід завжди пам‘ятати, що форму-

вання справжнього спеціаліста знаходиться у прямій залежності від його 

теоретичної та практичної підготовки, яку він здобуває під час навчання в 

університеті. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ АПТЕЧНОЇ  

ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ СТУДЕНТАМ  

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

О.М. Горошко, О.В. Геруш, О.Ю. Ткачук, М.А. Ежнед, Н.А. Гудзь 

Кафедра фармації 

Вищий державний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Перехід на якісно новий рівень діяльності фармацевтичної служби 

тісно пов'язаний з кадровою політикою, удосконаленням системи фарма-

цевтичної освіти, підготовкою професійно-грамотного і творчо активного 

спеціаліста. 

На даний час в Україні є тенденція до відновлення екстемпоральної 

рецептури, оскільки вона має ряд переваг: індивідуальний підхід до хворого 

та можливість коректування складу лікарської форми. Крім того є лікарські 

форми, які економічно не вигідно виготовляти фармацевтичною промисло-

вістю, але в медичній практиці вони незамінні, особливо в дитячій та 

геріатричній. 

Тому, однією із основних практично-орієнтованих дисциплін на 

фармацевтичному факультеті є аптечна технологія ліків, яка ґрунтується на 

обов‘язковому виконанні практичних навичок в процесі теоретичної 

підготовки майбутнього спеціаліста фармації. Основним її завданням є 

навчити студентів теоретичним основам i практичним умінням та навичкам у 

приготуванні лікарських форм, внутрішньоаптечних заготовок в умовах 

аптек з урахуванням вимог належної аптечної практики. На заняттях з 

аптечної технології ліків студентам 3 курсу фармацевтичного факультету 

пропонуються для виготовлення лікарські форми за рецептурними 

прописами, максимально наближеними до практичної медицини. Для цього 

викладачами кафедри зібрані екстемпоральні прописи із аптечної мережі 

міста Чернівці та області. До уваги також беруться авторські прописи, 

оскільки як їх використання, так і технологія залишаються унікальними. 

Особлива увага звертається на екстемпоральні лікарські форми, аналоги яких 

відсутні серед готових препаратів, або дозування і зміна компонентів 
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дозволяє покращити терапевтичну ефективність. Власне розбір таких 

рецептурних прописів проводиться на базі навчально-виробничої аптеки, яка 

знаходиться поряд з кафедрою фармації БДМУ. Зручне розміщення аптеки 

дозволяє проходити не тільки практику, а й ознайомити студентів із 

окремими практичними аспектами діяльності фармацевта під час вивчення 

теоретичного матеріалу. Це дає можливість студентам закріпити свої знання, 

адаптуватись до робочого дня, навчитись приймати оптимальні рішення у 

нестандартних ситуаціях. Студенти також мають можливість ознайомитись з 

виготовленням внутрішньоаптечних заготовок та серійних лікарських 

засобів. Однак, на жаль, відтворити весь процес екстемпорального 

виготовлення лікарських форм неможливо, оскільки є субстанції, які мають 

певні особливості виготовлення, а їх ціна досить висока, що не дає 

можливість використовувати їх для опанування практичних навичок під час 

занять. Також є прописи, які вимагають використання відповідного 

обладнання та тривалого часу приготування. 

Викладачами кафедри фармації відзняті навчальні фільми з аптечної 

технології ліків, які дають можливість закріпити основні практичні навички з 

даної дисципліни, а також побачити особливості приготування лікарських 

форм, які важко відтворити на практичному занятті. Також, з метою порів-

няння виготовлення ліків в умовах аптеки та розширення кругозору сту-

дентів, демонструються фільми екстемпорального виготовлення лікарських 

форм в інших країнах світу. 

Отже, аптечна технологія ліків є важливою фармацевтичною дисцип-

ліною, яка відіграє значну роль у формуванні професійних навичок щодо 

екстемпорального виготовлення лікарських форм та надання якісної фарма-

цевтичної допомоги, що дозволить у майбутньому підготувати фахівця, який 

за своєю професійною підготовкою буде відповідати вимогам часу. 

РОЛЬ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА  

ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ  

О.Ю. Микитюк, О.І. Олар  

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Оцінювання знань студента у тестовій формі має істотні переваги, 

оскільки створює можливість визначення знань у кількісній і якісній формах, 

що дозволяє відслідковувати динаміку якості навчання та здійснювати 

об‘єктивний діагностичний аналіз.  

При вивченні вищої математики студентами спеціальностей «фарма-

ція» та «клінічна фармація» на всіх етапах підготовки спеціалістів вико-

ристовують тестові завдання, розроблені викладачами кафедри і виданими у 

формі навчального посібника.  
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Опрацювання студентами тестових завдань має на меті досягнення 

таких навчальних цілей: знання, розуміння, вміння практичного застосування 

і аналізу результатів. 

Тестові завдання для всіх розділів навчального курсу мають ідентичну 

структуру: 1) тестові запитання, на які потрібно вибрати правильну відповідь 

з п‘яти запропонованих; 2) приклади і задачі, для яких вибір правильної 

відповіді з запропонованих можливий тільки після розв‘язання цих практич-

них завдань, при цьому усі дистрактори є правдоподібними.  

Тестові запитання продумувалися таким чином, щоб максимально 

охопити об‘єм теоретичного матеріалу, що відповідає даній темі заняття. У 

випадку опрацювання всіх питань студент, поза всяким сумнівом, буде добре 

підготовлений теоретично до практичного заняття, а розв‘язування прикладів 

і задач дозволяє студенту набути необхідних практичних навичок з даної 

теми. Таким чином досягаємо єдності теорії і практики. 

Студенти, які систематично опрацьовували тестові завдання впродовж 

семестру, апріорі є добре підготовленими до підсумкових модульних 

контролів і уникають емоційних стресів і перевантажень у кінці семестру. 

Тестування є не тільки ефективним та об‘єктивним способом перевірки 

результатів навчання, визначення рівня навченості чи ступеня готовності до 

тієї чи іншої діяльності у відсутності психологічного тиску на студента, а 

також виконує виховну функцію, оскільки його періодичність організовує 

студентів, спонукає до систематизації вивченого матеріалу, дисциплінує, 

розвиває прагнення до розвитку здібностей. 

КУРС «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ» У СИСТЕМІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАРМАЦЕВТА 

О.І. Олар  

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Впровадження в усі галузі людської діяльності новітніх інформаційних 

технологій потребує від сучасного спеціаліста добре розвинутих здібностей 

щодо вміння працювати з великим обсягами інформації. Тому система 

середньої і вищої освіти повинна підготувати майбутнього спеціаліста до 

найбільш раціонального і продуктивного засвоєння нових знань, їх 

систематизації та ефективного використання. 

Курс «Інформаційні технології у фармації» викладається студентам 

спеціальностей «фармація» та «клінічна фармація» і має суттєву 

направленість на практичну роботу фармацевта у майбутньому та закладає 

основи для опанування курсу «комп‘ютерні технології у фармації». Для 

підготовки до занять студенти використовують навчально-методичне 

забезпечення наявне на кафедрі, а також матеріали, розміщені на сервері 

дистанційного навчання «MOODLE».  
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На практичних заняттях та в рамках лекційного курсу студенти 

знайомляться з можливостями створення і представлення документів для 

обліку і звітності у фармації та використання фармацевтичних мережевих 

інформаційних систем, опановують основи роботи з базами даних, мають 

можливість переконатися наскільки спрощується робота спеціаліста-фарма-

цевта при необхідності статистичної обробки медико-біологічної та фарма-

цевтичної інформації при правильному використанні інформаційних 

технологій, мають можливість «візуалізації» математичних моделей на 

прикладах хіміко-фармацевтичних задач (фармакокінетичні моделі, процес 

розвитку епідемій, кінетика хімічних реакцій, розрахунок багатокомпо-

нентних лікарських сумішей, оптимізаційні моделі та ін.), знайомляться з 

основами фінансових розрахунків – невід‘ємною складовою фармако-

економіки.  

Успішність опанування цих знань певною мірою залежить і від рівня 

підготовки з таких фундаментальних напрямків як вища математика, біоті-

зика, фізичні методи аналізу та хімія, оскільки необхідне розуміння суті про-

цесів, які розглядаються з використанням інформаційних технологій. Студен-

там, при вивченні курсу, на заняттях постійно акцентується увага на між-

предметній інтеграції попередніх і наступних дисциплін у системі освіти 

фармацевта.  

Таким чином, курс «Інформаційні технології у фармації» залишається 

важливою складовою у системі підготовки фармацевта. 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ  

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

О.І. Олар, О.Ю. Микитюк 

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сьогодні медичні (фармацевтичний) вузи України надають можливість 

опановувати професію фармацевта заочно. Кафедра біологічної фізики та 

медичної інформатики забезпечує викладання студентам заочної форми 

навчання наступні дисципліни: «Вища математика», «Біофізика», «Фізичні 

методи аналізу», «Інформаційні технології у фармації». 

Проте робота зі студентами заочної форми навчання має цілий ряд 

особливостей і супроводжується певними проблемами, які потрібно 

мінімізувати.  

По перше, у порівнянні зі студентами, що навчаються на стаціонарі, 

студенти-заочники мають значно меншу кількість аудиторних занять. 

Внаслідок цього заняття насичені великою кількістю матеріалу, який часто 

досить важко засвоюється студентами. Незважаючи на те, що велика 

кількість студентів мають середню, а то й вищу медичну освіту і працюють 

за фахом, дисципліни, що викладаються на нашій кафедрі мають свою 
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специфіку і вимагають певного рівня базових знань з фізики та математики. З 

огляду на це основний акцент ставиться на самостійне опановування 

матеріалу. Написання контрольних робіт – це один з ефективних методів 

вивчення теоретичного матеріалу та можливості використати його прак-

тично. Для забезпечення виконання контрольних робіт кафедрою розроблені 

відповідні навчально-методичні та навчальні посібники. Найбільш 

ефективним і дієвим у цій ситуації також залишається середовище дистан-

ційного навчання MOODLE. Проте, як показує практика, студенти викорис-

товують середовище недостатньо активно. 

По друге, навчання для студентів-заочників носить «дискретний» 

характер, тобто інтенсивне вивчення дисципліни відбувається фактично під 

час настановчої та екзаменаційної сесій. Йде навантаження, в тому числі на 

вечірні години та вихідні дні. Студентам досить складно ще й з огляду на те, 

що під час екзаменаційної сесії крім практичних занять, де вивчається новий 

матеріал, паралельно відбувається заключний контроль з ряду дисциплін. Це 

несе додаткове не тільки фізичне, а й психологічне навантаження.  

З метою покращення умов для навчання студентів-заочників слід 

розглянути можливість активнішого використання інтернет-ресурсів для 

спілкування зі студентами у міжсесійний період та надання їм необхідної 

інформації. Варто більше насичувати навчальні матеріали з дисциплін, що 

вивчаються на кафедрі і розміщені у системі дистанційного навчання 

презентаціями та аудіо- і відеоматеріалами. 

ДИНАМІКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ ПРОФЕСІЙНИМ ВИБОРОМ У ПРОЦЕСІ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

О.О. Перепелиця, М.К. Братенко, А.Я. Велика 

Кафедра медичної та фармацевтичної хімії 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Задоволеність майбутньою професією є інтегральним показником 

ставлення суб‘єкта до обраної професії [1]. Тому для підготовки компетен-

тного фахівця важливо знати рівень задоволеності студентів обраною спеці-

альністю. Мета дослідження – оцінити стан задоволеності обраною профе-

сією студентів фармацевтичного факультету вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» у процесі 

навчання. Проведено дослідження мотивації навчання студентів-провізорів 1-

5 курсу фармацевтичного факультету за діагностикою Пакуліної С.О. і 

Кетько С.М. Соціологічним дослідженням охоплено 435 студентів.  

Для оцінки стану задоволеності проаналізовано відношення студентів до 

ряду чинників: «інтерес до професії», «обрана спеціальність відповідає моїм 

здібностям», «задоволеність вибором професії», «бажання працювати за 

обраною професією». Відмічено тенденцію до зниження зацікавленості від 

першого до четвертого курсу і зростання від четвертого до п‘ятого, що 
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пов‘язано з труднощами, які виникають у студентів під час вивчення 

фундаментальних дисциплін, неповним усвідомленням їх ролі у майбутній 

професійній діяльності, невпевненості у можливості саморозвитку і 

самовдосконалення у професії. Кількість студентів, які твердо вирішили 

питання щодо вибору професії у процесі навчання знижується вдвічі. 

Тенденція до зниження пояснюється як соціальними, так і індивідуально-

типологічними особливостями студентів. 

Впродовж навчання мають місце зміни у структурі інтересів студентів, 

що позначилось на бажанні працювати за обраною спеціальністю у бік 

зниження. У міру занурення в спеціальність (усвідомлення обов‘язків, 

майбутніх перспектив, співставлення своїх здібностей зі змістом майбутньої 

професійної діяльності) задоволеність студентів своїм професійним вибором 

знижується удвічі. Лише 14 % випускників бачать можливості реалізації 

свого потенціалу в майбутній професії. Такі тенденції є проблемою будь-якої 

професійної освіти [2].  

Отже, в процесі університетської підготовки має місце зниження 

кількості студентів, задоволених професійним вибором, що пов‘язано з 

корекцією власних мотивів та інтересів упродовж всього терміну навчання. 

Література. 1. Кобець В. М. Задоволеність студентів майбутньою 

професією як емоційна складова самоефективності / В. М. Кобець // Пед. 

науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. –№ 8 (26). -С. 261-267. 

2. Хом‘юк І. В. Професійна мотивація як засіб забезпечення професійної 

мобільності / І. В. Хом‘юк, М. Б. Ковальчук // Пед. Науки: теорія, історія, 

інноваційні технології. – 2011. - № 4-5 (14-15). – С. 305-312.  

АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЗА ТЕМАМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК 1. ФАРМАЦІЯ»  

Д.В. Ротар, С.Є. Дейнека, В.В. Бендас, І.П. Бурденюк  
Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» , м. Чернівці 

Ліцензійні інтегровані іспити є нормативною формою державної 

атестації випускників. Ліцензійні іспити проводяться відповідно до 

«Положення про систему підготовки ліцензійних інтегрованих іспитів 

фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» та відповідно 

до державних стандартів вищої освіти. Тестовий ліцензійний іспит - це 

обов‘язкова складова частина державної атестації для присвоєння 

кваліфікації провізора. Студенти, які навчаються за фахом «фармація» 

складають два окремих тестових іспити - «Крок 1. Фармація» та «Крок 2. 

Фармація». Перший екзамен «Крок 1. Фармація» складається з дисциплін 

природничо-наукового циклу, другий - «Крок 2. Фармація» - з основних 

професійно-орієнтованих дисциплін. Тестовий ліцензійний іспит прово-

диться у всіх навчальних закладах України, де проліцензовано спеціальність 

«Фармація» в один день в одну зміну в письмовій (бланковій) тестовій формі. 
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Метою ліцензійного іспиту є встановлення відповідністі рівня 

професійних знань та вмінь студентів мінімально необхідному рівню знань 

згідно з державними кваліфікаційними вимогами. Тест складається з 

тестових завдань, які пройшли первинну та фахову експертизу. 

Дисципліна «мікробіологія з основами імунології» належить до 

дисциплін природничо-наукового циклу та входить до «Крок 1. Фармація». 

Від початку проведення даного іспиту викладачі кафедри мікробіології та 

вірусології приймають участь у підготовці тестових завдань. За роки 

проведення ліцензійного іспиту для кращої підготовки студентів всі тести, 

які були у базах даних Центру тестувань рекомендованих з навчальною 

ціллю, та тести із буклетів об‘єднано та розподілено між темами. За 

допомогою даних тестів викладачі мають змогу краще оцінити знання 

студентів під час заняття та підготувати їх до ліцензійного іспиту. А 

допуском до здачі модульного контролю є тестовий контроль, який 

проводиться за даними тестами напередодні. 

Цікавим є той факт, що провівши розподіл всіх тестових завдань між 

темами занять, ми можемо відмітити, що є теми яким авторами приділяється 

неабияка увага. Напевно це пов‘язано з тим, що автор розуміючи, що тест 

призначений для тестування студентів підсвідомо абстрагується від того, чим 

професійно будуть займатись майбутні фармацевти. Тому навантаження на 

теми виявилось нерівномірним. Наприклад, найбільше тестів підготовлено до 

теми: «Мікрофлора лікарських засобів. Мікробне псування лікарських 

засобів. Фітопатогенні мікроорганізми», а теми, які на думку авторів не є 

настільки важливими для роботи в фармацевтичній галузі залишаються менш 

задіяними.  

На нашу думку, щоб вкінці-кінців не виявилось так, що в одному із 

буклетів будуть об‘єднані тести тільки із кількох тем, написання тестів для 

Центру тестувань повинно відбуватись «на замовлення», тобто експертам 

варто рекомендувати писати тести авторам із відповідних тем.  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БОТАНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ  

ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 

В.В. Степанчук 

Кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На результати та хід усього навчального процесу значною мірою 

впливає систематичний та об‘єктивний контроль знань, умінь та практичних 

навичок студентів. Дослідження як класичної, так й сучасної педагогіки 

переконливо доводять, що якісно організований контроль знань має ще й 

велике виховне значення. Він дисциплінує студентів, формує в них почуття 

відповідальністі, спонукає до змагання і забезпечує їх систематичну та 

відповідальну навчальну роботу.  
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Перевірка й оцінювання знань і умінь студентів є важливою складовою 

процесу навчання, адже результати такого контролю є показником 

співвідношення між поставленими цілями навчання і досягнутими його 

результатами. Контроль знань студента – основа оцінювання його 

навчальних досягнень, яка характеризує рівень оволодіння ним знаннями, 

уміннями і навичками згідно з вимогами навчальних програм.  

Також дуже важливим є те, що у процесі перевірки й оцінювання знань 

викладачі не лише фіксують фактичні знання та уміння студентів, а й 

впливають на результати і хід всього навчального процесу. 

У зв‘язку з цим головною умовою підвищення якості навчально-

виховного процесу, а отже, й підготовки висококваліфікованого і конкурен-

тоспроможного провізора, є удосконалення ефективності контролю резуль-

татів його навчальної діяльності, під час якого виявляють якість засвоєння 

знань студентом, вимірюють їхню величину та присвоюють йому оцінку. 

Ми вважаємо, що при вивченні студентами фармацевтичного 

факультету дисципліни «Фармацевтична ботаніка», кожний етап практич-

ного заняття вимагає контролю, оскільки без нього втрачається сам сенс 

процесу навчання. Але при плануванні та виборі певних форм такого 

контролю, обов‘язково враховуємо тему практичного заняття, його навчальні 

та виховні цілі. Вибираючи певні форми та методи контролю також 

намагаємося дотримуватись такої обов‘язкової умови, щоб він був з яскраво 

вираженою освітньою, розвивальною, професійно і особистісно зорієнто-

ваною спрямованістю, адже завдяки контролю встановлюється зворотний 

зв‘язок на занятті.  

На думку переважної більшості викладачів нашої кафедри, таким 

вимогам повною мірою відповідає тестовий контроль. На сучасному етапі 

розвитку, удосконалення та оптимізації вищої медичної та фармацевтичної 

освіти в Україні тестовий контроль інтенсивно розвивається і поширюється. 

Тому активне використання тестових технологій посідає особливе місце у 

розробці та впровадженні у навчальний процес кафедри фармацевтичної 

ботаніки та фармакогнозії нових підходів до оцінювання досягнень студентів 

і виявлення рівня їхніх знань.  

Тестовий контроль має низку переваг перед іншими методами 

контролю, а саме: забезпечує більшу об‘єктивність і справедливість оцінки 

знань; при його застосуванні, як правило, відсутні емоційні стреси і 

перевантаження; при його впровадженні у навчальний процес відсутній 

психологічний вплив на студента; він забезпечує прозорість і гласність 

результатів контролю; розвиває індивідуально-диференційований підхід до 

навчання та самостійної роботи студентів; забезпечує можливість 

одночасного контролю знань великої аудиторії за умов відносно невеликих 

витрат часу на його проведення тощо. 

Звичайно, навіть у такому методі контролю знань студентів є певні 

недоліки, через які при вивченні фармацевтичної ботаніки ми не засто-

совуємо тестування як єдиний та ідеальний спосіб об‘єктивного діагносту-
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вання знань і вмінь, а намагаємося використовувати й інші методичні 

прийоми та методи. 

Таким чином, важливою умовою підвищення якості підготовки 

фахівців у сфері фармації та медицини є розвиток і удосконалення форм і 

методів контролю якості викладання і навчальних досягнень студентів. 

Тестування, як один із методів контролю є зручним, надійним, оперативним і 

об‘єктивним. У навчальному процесі тестування обов‘язково має поєдну-

ватися з іншими формами і методами контролю. 

ПРАГМАТИЧНИЙ ПРИНЦИП МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ФОРМУВАННІ 

ФАХОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

А.Ю. Томашевська 

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Інтеграція України у світовій освітній інформаційний простір пов'язана 

з пошуком нових шляхів формування особистості фахівця, здатного вільно 

орієнтуватися у світі, розуміючи його ціннісний контекст, втілюючи в 

особистісній позиції гідні зразки цивілізованого сприйняття інших культур. 

Найефективнішим шляхом для досягнення цієї мети є впровадження 

інноваційних модульних технологій, серед яких значне місце відводиться 

застосуванню дидактичних програм, основними функціями яких є інформа-

ційний, мотиваційний та виховний вплив на студента.  

Навчальна діяльність у немовному вищому медичному закладі являє 

собою цільовий процес, який має професійне спрямування, передбачає 

співпрацю та саморозвиток особистості. Під час навчально-пізнавальної 

діяльності майбутні фармацевти формуються як спеціалісти фармацевтичної 

галузі, мотивація до активізації їх пізнавальної компетентності відбувається 

під постійним впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів, відтворюється 

в режимі взаємодії конкретного викладача і конкретного студента. 

Психологічні особливості цієї мотивації тісно пов'язані з готовністю майбут-

ніх фахівців до професійного саморозвитку і перебудови власного ставлення 

до навчально-пізнавальної діяльності. Римський історик Корнелій ще в І ст. 

н.е. трактував своє бачення мотивації: не можна людину примусити робити 

щось, її можна тільки змусити хотіти робити щось. 

На сьогоднішній день навчальна дисципліна «іноземні мови» є 

професійно значима, виступає як компетентісна парадигма вузівської підго-

товки сучасного спеціаліста, відповідно до цього навчально-пізнавальна 

діяльність студентів немовних виші обов'язково містить оволодіння іншо-

мовною фахово-орієнтованою комунікативною компетентністю, необхідною 

для усного та писемного спілкування.  

До основи мотивації, яка сприяє свідомим пізнавальним можливостям 

студентів фармацевтичного факультету, повинна бути покладена навчальна 
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стратегія комунікативного, тематичного та ситуативного підходів, що 

здійснюється у наступному ракурсі: відбір автентичних фахових текстів; 

виокремлення типових професійних тем та ситуацій для говоріння; 

визначення термінологічного мінімуму. Новітнє моделювання процесу 

навчання іноземної мови реалізується через використання інноваційних 

ресурсів, інформаційних технологій, які потенційно забезпечують мотивацію 

до засвоєння знань та умінь. З огляду на сучасну тенденцію до зменшення 

аудиторного навантаження, розвитку навчальної автономії студентів, 

посилення ролі самостійної роботи стає надзвичайно важливим складником 

професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю. 

На наш погляд, парціальна програма з англійської мови для поза-

аудиторної самостійної роботи (ПСР) з комп'ютерною підтримкою, яка 

готується для впровадження на фармацевтичному факультеті, презентує мо-

дель комунікативно-орієнтованого вивчення англійської мови студентами за 

методом наближення до реальних ситуацій майбутньої фармацевтичної прак-

тики, забезпечує поступове збільшення автономії у процесі навчання 

(І.П. Задорожна, 2011) та планує наступне програмування методичних дій, їх 

послідовності: 

- опанування лексичним вокабулярієм та професійним контекстом 

ділової комунікації англійською мовою в предметній сфері «Фармація»; 

- виділення тем: Forms of Business, Company Structure, Making 

Appointments and Applying for a Job, Career Profiles, Job Interviews, тематика 

яких у підручниках зі спеціальності «Фармація», як показав аналіз, 

представлена недостатньо в рамках ситуативно-функціонального підходу, 

розробленого О.Б. Тарнопольским (2006); 

- укладання комплексу вправ, скерованого на покрокове оволодіння 

лексичними рецептивними та репродуктивними вміннями для побудови 

мовленнєвого повідомлення у процесі спілкування в електронному 

середовищі за методом Ю.І. Пассова (1998), а саме: етап формування навичок 

роботи з лексичним матеріалом, етап удосконалення навичок, етап розвитку 

вмінь оперування лексичними одиницями у комунікації; 

- виконання типів вправ відповідно до етапів навчання фармацевтичної 

лексики: на першому етапі – переважно некомунікативні та частково умовно-

комунікативні, на другому – умовно-комунікативні і на останньому – 

комунікативні вправи.  

Запропонована навчальна програма складатиметься з трьох основних 

блоків: інформаційно-довідкового (Searching for Information), начального 

(Reading, Context-based Talk) та контролюючого (Formative and Summative 

Evaluation). Реалізація методичної організації ПСР студентів-фармацевтів у 

контексті професійно-значущих ситуацій міжкультурного професійно-діло-

вого спілкування забезпечує низку переваг щодо традиційних форм 

навчання.  

Отже, оволодіння англомовним міжкультурним фахово-діловим спілку-

ванням майбутніх спеціалістів фармацевтичної сфери є актуальним для 
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сприяння мотивації їх навчально-пізнавальної діяльності та формування 

професійної компетентності. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА» У МОЛОДШИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ» І – ІІ – КУРСІВ 

О.І. Федів, І.О. Сіцінська  

Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Перша долікарська допомога є необхідною складовою у житті кожної 

людини. Навчальна дисципліна «Перша долікарська допомога» передбачає 

засвоєння практичних навичок, спрямованих на порятунок життя та 

збереження здоров‘я населення при надзвичайних ситуаціях; попередження і 

лікування уражень (захворювань), що виникли при надзвичайних ситуаціях; 

збереження та відновлення здоров‘я учасників ліквідації надзвичайних 

ситуацій. За останні роки кількість надзвичайних ситуацій невпинно 

зростала, тому вивчення дисципліни є надзвичайно актуальним. 

Мета роботи: шляхи удосконалення питань та стандартизації дій 

молодших спеціалістів при масових медико-санітарних втратах та 

однотипності уражень за умов надзвичайних ситуацій. 

При вивчені дисципліни «Перша долікарська допомога» представлені 

сучасні підходи з організації, управління, планування, медичного забезпе-

чення та надання першої (екстреної) медичної допомоги. Предметом удоско-

налення є показ відеофільмів з відповідної тематики з наступним диску-

сійним обговоренням на семінарських заняттях, відвідування відділень 

терапевтичного та хірургічного профілів з подальшим обговоренням. Під час 

практичних та семінарських занять вивчаються питання тактики надання 

невідкладної допомоги при аваріях, землетрусах, гострих та хронічних 

захворюваннях, тощо. При викладанні теоретичних основ дисципліни та 

засвоєнні практичних навичок з організації та надання екстреної медичної 

допомоги у надзвичайних ситуаціях звертається увага молодших спеціалістів 

на надання екстреної медичної допомоги (в т.ч. спеціалізованої) 

постраждалим та хворим в найкоротші строки на місці та під час 

транспортування; максимально швидке транспортування хворих та 

постраждалих; встановлення причин, що викликали необхідність надання 

швидкої медичної допомоги, та розробка заходів щодо їх запобігання. 

Напрямки теоретичного пізнання дисципліни «Перша долікарська 

допомога» та її удосконалення підготовки дадуть можливість ефективно та 

своєчасно надати першу медичну допомогу з подальшою госпіталізацією у 

лікувальний заклад. 
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ВИКЛАДАННЯ ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ ПРИ  

ПІДГОТОВЦІ ПРОВІЗОРІВ  

К.М. Хлус 

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Токсикологічна хімія належить до однієї зі спеціальних фарма-

цевтичних дисциплін, які займаються вивченням властивостей отруйних і 

сильнодіючих речовин, поведінкою їх в організмі людини і трупі, розробкою 

способів виділення і методів визначення токсичних сполук і метаболітів в 

біологічних об'єктах. Сучасному провізору оволодіння теоретичними і 

практичними основами токсикологічної хімії необхідно для подальшої 

спеціалізації в області судово-хімічної експертизи, клінічної токсикології, 

наркології, криміналістики, клінічної фармації та екології, що визначає 

актуальність вивчення дисципліни. 

Судово-хімічне спрямування токсикологічної хімії обслуговує судово-

медичну токсикологію і є одним з її провідних напрямків. Основними 

розділами токсикологічної хімії є біохімічна та аналітична токсикологія. При 

вивченні основ біохімічної токсикології особлива увага приділяється фізико-

хімічним характеристикам токсичних речовин, токсикокінетиці хімічних 

сполук і біотрансформації отруйних речовин в організмі. У розділі 

аналітичної токсикології детально розглядаються питання підготовки проб, 

що включає ізолювання, очищення та концентрування токсичних речовин; 

окрім того, значна увага приділяється як традиційним, так і сучасним 

методам хіміко-токсикологічного аналізу: мікрокристалоскопічним і 

хромогенним реакціям, хроматографії в тонкому шарі, газовій, газо-рідинній 

і високоефективній рідинній хроматографіям, спектральним і імунохімічним 

методам, хромато-мас-спектрометрії. При підготовці провізорів під час 

вивчення токсикологічної хімії здійснюється і виховна робота, оскільки в 

останні роки спостерігається зростання числа інтоксикацій, які обумовлені 

вживанням спиртних напоїв, сурогатів алкоголю та наркотиків. У зв'язку з 

цим, при вивченні аліфатичних спиртів в змістовому модулі № 1 «Основи 

токсикологічної хімії. Хіміко-токсикологічний аналіз отрут, які ізолюються з 

біологічного матеріалу настоюванням з водою та летких отрут», особлива 

увага приділяється отруєнням алкогольвмісними рідинами, а при розгляді 

аналітичної діагностики наркотичних та інших одурманюючих засобів в 

змістовому модулі № 3 «Токсикологічна характеристика та методи хіміко-

токсикологічного аналізу лікарських речовин та отрут природного 

походження», особлива увага приділяється викладенню і обговоренню зі 

студентами наслідків, до яких призводять наркотики: порушення психіки, 

глибокі зміни інтелекту, особистості, соматичні порушення, скорочення 

тривалості життя тощо.  

Отже, отримана майбутніми провізорами нова інформація і практичні 
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навички дозволять критично оцінювати їх і використовувати в своїй 

подальшій професійній діяльності. 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗІ 

СТУДЕНТАМИ 1 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

О.В. Ясінська 

Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реалізація поставленої мети навчального процесу неможлива без 

використання особистісно зорієнтованих сучасних освітніх технологій, які 

передбачають демократизацію, гуманізацію освіти, методологічну переорієн-

тацію процесу навчання на розвиток особистості студента фармацевтичного 

факультету, його професійного спрямування. Проголошення принципів 

особистісно зорієнтованого навчання, на жаль, на практиці обмежується 

етико-гуманістичним аспектом спілкування викладача та студента.  

Постає питання про подолання суперечностей між розумінням 

науково-педагогічним персоналом важливості гуманізації та реальною 

готовністю до здійснення цієї мети, визнанням необхідності впровадження 

особистісно зорієнтованих технологій і неспроможністю їх практичного 

втілення. Отже, необхідним є введення в навчальний процес таких моделей 

навчання, які органічно поєднуються із традиційними формами та методами, 

легко застосовуються на різних етапах навчального процесу. Розв'язання 

поставленої задачі - завдання інтерактивних технологій, що передбачають 

навчальний процес за умови активної взаємодії всіх студентів у ході 

практичного заняття в малих групах, де відбувається розподіл ролей, чітке 

виконання обов'язків учасників. За такої організації навчання викладач керує 

роботою кожного студента опосередковано, через завдання, якими спрямовує 

діяльність груп. При цьому викладач пропонує студентам об‘єднатися у малі 

групи для виконання групових завдань, а не розділяє студентів на підгрупи. 

Такий підхід дозволяє створити атмосферу спільної мети в групі, міжгрупову 

конкуренцію, уникаючи внутрішньогрупової неузгодженості. З допомогою 

інтерактивних форм взаємодії викладач-студент та студент-студент можна 

створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою 

успішність, інтелектуальну спроможність. Це співнавчання, взаємонавчання, 

де і студент, і викладач є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчан-

ня, розуміють, що вони роблять, рефлексують із приводу того, що вони 

знають, уміють і здійснюють.  

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання 

професійних ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання 

проблеми, яка лежить в основі теми заняття, на основі аналізу обставин і 

відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, 

виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу 
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педагогу стати справжнім лідером студентського колективу, дозволяє 

викладачу на власному прикладі, уникаючи домінування і менторства, 

створювати у студентів відчуття самостійності досягнення успіху у 

вирішенні поставленої задачі. Важливим аспектом інтерактивного навчання є 

відчуття групової належності, що дає слабким, невпевненим у собі сту-

дентам-першокурсникам змогу почувати себе безпечно, вселяє впевненість у 

можливості подолання труднощів. Коли студенти спільно вирішують 

професійно-спрямовану задачу з нової для них дисципліни, вони відчувають 

суттєву емоційну та інтелектуальну підтримку, яка дає можливість вийти 

далеко за рамки їхнього нинішнього рівня знань і вмінь.  

Прийоми інтерактивних форм навчальної діяльності дозволяють 

подолати індивідуалістську тенденцію до нездорової конкуренції у 

студентських групах, на етапі адаптації до навчання в новому для 

першокурсників колективі у вищому навчальному закладі, коли студент 

вважає, що може досягти поставленої мети при умові, що його одногрупники 

зазнають невдачі. Як наслідок, студенти-першокурсники або ретельно пра-

цюють, щоб перемогти інших, або відступають, оскільки не впевнені у своїх 

силах. У такій ситуації у них закріплюється хибне враження, що їхні успіхи 

жодною мірою не залежать від діяльності товаришів, отже зосереджуються 

винятково на персональному успіху або невдачі, у той час як під час 

інтерактивного заняття відбувається співпраця - спільна діяльність для 

досягнення загальних цілей, коли студенти починають розуміти: вони 

можуть досягти своїх особистих цілей тільки за умови, що їхні товариші з 

групи також досягнуть успіху. Успіх кожного - це успіх групи. Такий девіз 

підсвідомо переноситься на подальший процес навчання, а також сприяє 

формуванню відчуття колегіальності у майбутнього провізора, залишаючи 

можливість до прояву індивідуальності та реалізації здібностей кожного 

студента, не применшуючи їх особистої професійної цінності. Ми помітили, 

що у групах 1 курсу фармацевтичного факультету, де за перший семестр 

навчання створилася атмосфера колективності та співпраці, де відбувся 

розподіл ролей між студентами групи щодо їх участі у навчальному процесі 

та позааудиторному житті групи, рівень адаптованості значно зростає, що, у 

свою чергу, сприяє зростанню успішності у другому семестрі, формується 

відчуття особистої відповідальності кожного студента за рейтинг групи.  

Отже, застосування інтерактивних методів навчання не лише сприяє 

засвоєнню нового навчального матеріалу, а й дозволяє прискорити процес 

адаптації студентів 1 курсу фармацевтичного факультету до умов вищої 

школи, сприяє формуванню впевнених професіоналів та цілісних 

особистостей у майбутньому. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ, ПРОВІЗОРІВ І ФАРМАЦЕВТІВ 

 

 

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

З ФАХУ «АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ» 

С.О. Акентьєв, М.С. Березова 

Кафедра анестезіології та реаніматології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На етапі карколомних суспільних змін у державі Україна та тенденцій 

світового інформаційного простору (глобалізації та мобільності) вища освіта, 

зокрема медична, стоїть перед викликом відповідності сучасним потребам 

суспільства і світовим стандартам. Освіта сьогодні орієнтується на 

технології, які забезпечують розвиток індивідуальності, без чого прорив в 

підготовці конкурентноздатного спеціаліста практично неможливий. 

Впровадження основних засад Болонського процесу в Україні, а також 

новий закон «Про вищу освіту» спричинили системні зміни в освіті. В якості 

перспективної проблеми сучасної освіти є самостійна робота студентів у 

контексті інноваційного навчання. Такий тип навчання припускає засвоєння 

навчального матеріалу в процесі активного оперування навчальною інформа-

цією в умовах спеціально організованої ситуації. Сумісний результат продук-

тивної діяльності викладача і студента, в подальшому стане основою індиві-

дуальної самоорганізації майбутнього спеціаліста в практичній діяльності. 

У цьому сенсі, набуття навичок самостійної роботи лікарями-

інтернами, зокрема з фаху «Анестезіологія», є логічним продовженням про-

цесу навчання самоорганізації та самоосвіти на післядипломному етапі. Це 

створює базу безперервної освіти (освіти через все життя), можливість підви-

щувати свою кваліфікацію, а коли необхідно - вміння перевчитися. Лікар 

анестезіолог-реаніматолог, діяльність якого пов‘язана з виникненням 

непередбачуваних епізодів, критичних ускладнень, має бути готовий до 

самостійної роботи по закінченню навчання в інтернатурі. Глибокі теоретич-

ні знання мають поєднуватися з міцно засвоєними практичними навичками.  

Лікарі-інтерни з фаху «Анестезіологія» на кафедрі анестезіології та 

реаніматології мають можливість удосконалювати практичні навички 

самостійної роботи та самоорганізації. Це, по-перше, робота у відділенні 

інтенсивної терапії: участь у клінічних оглядах пацієнтів, що поступили у 

відділення для лікування, заповнення історій хвороб, участь у плануванні 

лікування хворих та у виконанні інвазивних маніпуляцій під контролем 

лікарів і викладачів. Під час чергування є можливість самостійно оглянути 

хворого в приймальному відділенні, який підлягає госпіталізації у відділення 

інтенсивної терапії, визначитися із станом пацієнта, виробити подальшу 
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тактику під контролем практичних лікарів. При бажанні і необхідності можна 

супроводжувати пацієнта на додаткові методи дослідження (ЕКГ, УЗД тощо). 

Це розширить знання і навички майбутнього лікаря анестезіолога-

реаніматолога. Підготовка доповіді на клінічні та патолого-анатомічні 

конференції, участь у клінічних обходах завідуючого кафедрою та доцентів, а 

також консиліумах у тяжких пацієнтів підвищують обізнаність і компе-

тентність майбутнього анестезіолога в своїй спеціальності, здатність бачити і 

аналізувати лікарські помилки.  

По-друге, робота в операційних: асистенція анестезіологу під час 

анестезії, огляд пацієнта, співставлення свого висновку щодо плану анестезії 

із планом анестезії лікаря анестезіолога-реаніматолога, участь і відпрацюван-

ня складних маніпуляцій (інтубація трахеї, нейроаксіальні методи анестезії), 

складання плану лікування пацієнтів в післяопераційному періоді. Самостій-

не опанування навичок роботи з наркозною і слідкуючою апаратурою, техні-

кою безпеки в операційній підвищують компетентність і надійність майбут-

нього анестезіолога. Виконуючи будь-який вид роботи самостійно, лікар- ін.-

терн набуває здатності приймати на себе відповідальність, самостійно вирі-

шувати наявні проблеми, знаходити конструктивні рішення, вихід із ситуації. 

По-третє, лікарі-інтерни, готуючи реферати та виконуючи науково-

дослідну роботу на кафедрі з актуальних проблем анестезіології та 

інтенсивної терапії, навчаються самостійно проводити інформаційний пошук, 

вивчення новітньої літератури зі спеціальності, зіставляти різні точки зору з 

актуальних проблем, глибше розуміти проблеми діагностики та лікування 

важких нозологій.  

Ефективність самостійного навчання лікарями-інтернами залежить від 

стилю і фаховості викладача, переосмислення його ролі в цьому процесі. 

Відтепер роль викладача, безумовно, підвищується, проте змінюються його 

функції. Сучасний викладач вузу тепер не є основним джерелом інформації, 

він стає організатором пізнавальної діяльності лікаря-інтерна, консультує 

його та орієнтує на різні види самостійної роботи. Оптимальність методів і 

форм самостійної роботи, які здійснюються під керівництвом, але без 

безпосередньої участі викладача; ознайомлення лікарів-інтернів з реаліями 

часу, його потребами; вмотивовуючи майбутніх анестезіологів до 

самостійності в роботи, організація методичного забезпечення та контроль за 

самостійною діяльністю підопічних - це ті напрямки роботи викладача, які 

сприяють отримати сучасних компетентних лікарів. 

Таким чином, навчання лікарів-інтернів анестезіологів-реаніматологів 

повинно базуватися на використанні активних форм і принципів діяльного 

(проблемного) методу. В самостійній роботі більше всього проявляється 

мотивація майбутнього анестезіолога, його цілеспрямованість, самоорга-

нізація та самоконтроль. За сучасних умов самостійна робота лікарів-інтернів 

набуває особливого значення і спрямована не на формування самостійності 

як сукупності вмінь та навичок, а як риси характеру, що відіграє суттєву роль 

в структурі особистості сучасного лікаря. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «НЕВРОЛОГІЯ»  

І.І. Білоус 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасні вимоги до підготовки лікаря-невролога вимагають пошуку 

новітніх інноваційних підходів до підвищення якості підготовки лікарів-

неврологів як на додипломному, так і на післядипломному етапі, від чого 

напряму залежить якість надання медичної допомоги. Ця підготовка має 

враховувати вимоги щодо гармонізації вітчизняної медичної освіти 

відповідно до вимог ЄС та вимагає подальшої розробки відповідних науково 

– педагогічних підходів, приведення стандартів медичної освіти до 

міжнародних вимог, впровадження засад доказової медицини на тлі 

індивідуального клінічного досвіду, мотивування лікарів до постійного 

самовдосконалення та подальшого безперервного професійного розвитку. 

Особлива спрямованість робиться на активації самостійної роботи 

лікарів-інтернів, відпрацюванні практичних навичок роботі біля ліжка 

хворого, чергуваннях, участі у клінічних розборах хворих, клінічних обходах, 

консультаціях, тобто реальному, практичному застосуванні здобутих знань, 

навичок та професійних вмінь. 

У практиці викладання неврології для лікарів-інтернів на кафедрі 

використовуються традиційні навчальні посібники: плакати, таблиці, слайди, 

методичні розробки і посібники та ін. Розвитку сучасних лікувальних і 

діагностичних технологій сприяє широке застосування різноманітних 

технічних засобів.  

Крім того, у зв'язку з широким застосуванням комп'ютерів, значна роль 

у навчальному процесі відводиться використанню комп'ютерної техніки. 

Контроль засвоєння матеріалу лікарями-інтернами здійснюється не тільки 

традиційними методами у вигляді вирішення тестових задач на паперових 

носіях, але дозволяє використовувати і комп'ютерні контролюючі та 

навчальні програми, що включають і «комп‘ютерні ситуаційні задачі». 

Комп'ютерне опитування інтернів дозволяє індивідуалізувати роботу; 

оскільки інтерн не тільки відповідає на запитання, але і комп'ютер показує 

йому правильну відповідь на питання. В результаті, після декількох циклів 

повторення комп'ютерного опитування звичайно підвищується рейтинг 

відповідей, що свідчить про високу інтенсивність і успішність даного виду 

навчального процесу, успішної підготовки інтерна до складання іспиту 

«Крок-3. Загальна лікарська підготовка».  

Таким чином, одним з першочергових завдань організації 

післядипломної освіти лікарів-неврологів є впровадження зазначених 

інноваційних підходів у їх підготовці, оскільки від рівня цієї 

підготовкизалежить якість надання медичної допомоги пацієнтам. 
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ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ - ІНТЕРНА З ВІЙСЬКОВОЇ 

ТОКСИКОЛОГІЇ, РАДІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ 

В.В. Бендас
1
, В.Д. Мойсюк

2
  

1
Кафедра мікробіології та вірусології,  

2
кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації  

та спортивної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Політичні події сьогодення призвели до значних змін у військово-

політичній ситуації на Європейському континенті. Поряд з цим, часткова 

демілітаризація міждержавних відносин на тлі стійких економічних протиріч 

та наявні локальні збройні конфлікти створюють загрозу мирному процесу. 

Останні роки поряд із застосуванням традиційних видів зброї в локальних 

конфліктах, назріла тенденція застосування альтернативної зброї масового 

ураження – навмисне руйнування цивільних об'єктів з ядерними і хімічними 

компонентами. Інша небезпечна тенденція пов'язана із застосуванням хіміч-

ної зброї терористичними організаціями. Враховуючи цю обстановку виник-

ла гостра необхідність ввести у навчальну програму з підготовки лікарів-

інтернів питання з військової токсикології, радіології та медичного захисту. 

У ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» з 

початку 2015-2016 навчального року питання з військової токсикології, 

радіології та медичного захисту включені до навчальної програми з 

військово-медичної підготовки і тимчасово будуть викладатися на кафедрі 

внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини (до 

відновлення роботи кафедри медицини катастроф та військової медицини). 

Вищесказане свідчить про важливість підвищення рівня практичної 

підготовки випускників медичних вузів з питань діагностики, лікування та 

профілактики отруєнь хімічною зброєю, сильнодіючими отруйними 

речовинами та радіаційних уражень. 

Практичні заняття з військової токсикології, радіології та медичного 

захисту з лікарями інтернами всіх спеціальностей, проводяться на кафедрі 

«Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини». 

Основними завданнями є надання лікарям - інтернам достовірної 

інформації по проблемі уражень бойовими та сильнодіючими отруйними 

речовинами, радіаційних уражень та медичного захисту від них. Основну 

увагу слід звернути на класифікацію бойових та сильнодіючих отруйних 

речовин, характеристику хімічних вогнищ, характеристику іонізуючого 

випромінювання, характеристику ядерних боєприпасів. 

Детально з лікарями-інтернами слід обговорювати питання діагностики 

уражень та клініки. Акцентувати увагу на профілактиці та лікуванні отруєнь. 

 Особливу увагу слід звернути на зміст та надання медичної допомоги 

ураженим на етапах медичної евакуації, застосування антидотів як табельних 

(традиційних) так і нетабельних (нетрадиційних лікарських засобів із 

аптечної мережі). По завершенню вивчення програмних питань, необхідно 
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провести додаткове консультування та тестування з метою успішної здачі 

ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка».  

Таким чином, викладання предмету «Війська токсикологія, радіологія 

та медичний» захист є обов‘язковим у системі військово-медичної підготовки 

лікарів-інтернів. 

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «ТАКТИЧНОЇ 

МЕДИЦИНИ» НА ФАКУЛЬТЕТАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ВДНЗ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ 

В.В. Бендас
1
, В.Д. Мойсюк

2
  

1
Кафедра мікробіології та вірусології,  

2
кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації  

та спортивної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Тактична медицина - це надання медичної допомоги під час військових 

дій. Розділ тактичної медицини розрахований на навчання базових навичок 

для надання само - та взаємодопомоги в умовах бойових дій. 

З метою підготовки висококваліфікованих інструкторів з надання 

домедичної, лікарської, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги 

на етапах медичної евакуації, при викладанні військово-медичної допомоги 

лікарям-інтернам сьогодні виникла необхідність ввести курс «Тактична 

медицина», який би проводився на факультеті післядипломної освіти. 

Причиною створення циклу «Тактична медицина» стала неочікувана 

російсько-українська війна, яка виявила повну неготовність Збройних сил 

України (ЗСУ) та суспільства до забезпечення виживання військових та 

населення, уражених сучасними видами зброї під час ведення бойових дій в 

ході проведення антитерористичної операції. Тактична медична допомога 

починається лише тоді, коли і постраждалий, і медик знаходяться в безпечній 

зоні. Так само «тактична медицина» обмежена кількістю необхідного 

обладнання, доступного медику, який надає допомогу. Вона залежить від 

часу очікування евакуації: від декількох хвилин до багатьох годин. 

Цей розділ тактичної медицини розрахований на навчання базовим 

навичкам усього медичного персоналу для надання ними само- та 

взаємодопомоги в умовах бойових дій. Матеріали розділу будуть корисні 

лікарям-інтернам усіх спеціальностей, щоб у подальшому вони змогли 

прийняти участь у підготовці бійців-рятувальників (санітарів), парамедиків 

(санінструкторів) військових підрозділів, а також мобілізованих цивільних 

фельдшерів та лікарів у наданні першої домедичної та медичної допомоги в 

зонах обстрілу та укриття та на етапах евакуації поранених. 

Випускники таких курсів повинні знати: види медичної допомоги, 

етапи медичної евакуації, зональне розмежування етапів, види евакуації, 

об‘єм надання медичної допомоги. 
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Випускники таких курсів повинні вміти: користуватися аптечкою 

індивідуальною, надавати домедичну, лікарську, кваліфіковану та спеціалі-

зовану медичну допомогу, боротися з наслідками боєвої травми, шоку, 

посттравматичним синдромом. 

Більшість годин, при проходженні таких курсів, повинно бути виділено 

на оволодіння практичними навичками та вміннями. Тому теоретична 

підготовка, отримана за допомогою цього курсу, повинна бути обов‘язково 

підкріплена практичними навчаннями: умінням користуватися сучасною 

тактичною аптечкою з надання першої допомоги в зонах обстрілу та укриття, 

способам евакуації поранених. Щотижневі проведення практичих занять з 

тактичної медицини та здача після них письмових, письмово-практичних 

нормативів лікарським складом, проведення тестування надасть можливості 

отримання сертифікату лікаря інструктора з курсу «тактична медицина».  

Таким чином, актуальним є питання щодо створення курсу «Тактична 

медицина» для лікарів-інтернів та практичних лікарів, які навчаються на 

факультеті післядипломної освіти ВДНЗ Міністерства охорони здоров‘я 

України. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ-

СТОМАТОЛОГІВ I-ГО РОКУ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ДИТЯЧА ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

Ю.В. Будаєв, О.Б. Ваколюк, С.В. Костенюк 

Кафедра хірургічної та дитячої стоматології 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний Університет», м. Чернівці 

Інтернатура є обов'язковим етапом клінічної підготовки студентів у 

вищих медичних навчальних закладах. Навчання лікарів-стоматологів у 

інтернатурі спрямоване на поглиблене засвоєння знань і опанування профе-

сійних навичок для подальшої самостійної діяльності. Спеціалізація (інтер-

натура) лікарів-інтернів стоматологів у Буковинському державному медичному 

університеті проводиться згідно типового навчального плану і робочої 

програми, впродовж двох років в очно-заочній формі. Підготовка інтернів 

стоматологів на клінічних базах проходить впродовж 8 місяців: 1-й рік – 5 мі-

сяців; 2-й рік – 3 місяців. Під час інтернатури вони проводять прийом хворих, 

опановують і удосконалюють професійну майстерність. 

Ми хочемо поділитися досвідом навчання лікарів-інтернів стоматологів 

на одній із клінічних баз Буковинського державного медичного університету за 

спеціальністю «дитяча терапевтична стоматологія». Клінічна база знаходиться 

в приміщенні школи-інтернату «Багатопрофільний ліцей для обдарованих 

дітей». База має великий клінічний зал, відповідне сучасне стоматологічне 

обладнання: дві стоматологічні установки «AJAX 12», одну стоматологічну 

установку «Cancan 2100», стерилізатор повітряний ГП-20, камеру для 

зберігання стерильного інструментарію «Panmed», 40 стоматологічних наборів 

для прийому пацієнтів. На клінічній базі працюють 4 асистенти (3-лікарі-
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стоматологи дитячі вищої категорії, 1-лікар- стоматолог дитячий першої 

категорії). Програма навчання передбачає: читання лекцій, проведення 

практичних і семінарських занять.  

Для моніторингу якісного рівня оволодіння практичними навичками для 

лікарів-інтернів складений перелік маніпуляцій, які підлягають обов‘язковому 

освоєнню і виконанню на циклі «дитяча терапевтична стоматологія». 

Лікарі – інтерни першого року навчання проводять прийом учнів школи-

інтернату. В ліцеї навчаються 119 дітей з різних районів Чернівецької області 

віком від 14 до 17 років. З цих дітей сформовано 6 класів – один восьмий, три 

дев'ятих і два десятих. Ми практикуємо централізовану форму проведення 

планової санації порожнини рота учнів ліцею. Здійснення лікувально-

профілактичних заходів проводиться у співпраці з адміністрацією ліцею. 

Асистенти кафедри складають план-графік санації порожнини рота учнів ліцею 

на весь навчальний рік з урахування графіку проходження інтернатури по 

дитячій терапевтичній стоматології.  

Для успішного проведення планової санації важливо правильно органі-

зувати облік і звітність. Основним обліковим документом, в якому від обра-

жаються підсумки стоматологічних санацій, є медична карта стоматологічного 

хворого (форма №043/0), яка заводиться на кожну дитину і зберігається 

впродовж всього періоду її перебування у ліцеї.  

У середині вересня кожного навчального року проводиться поглиблений 

медичний огляд всіх учнів ліцею виїзною бригадою лікарів вузької спеціалі-

зації. Лікарі-інтерни також приймають участь у цьому медогляді. Кожному 

підлітку в медичній карті стоматологічного хворого відмічається дата огляду, 

зубна формула і план санації. Терапевтичне лікування здійснюють лікарі-

інтерни разом із асистентами кафедри.  

Групова стоматологічна профілактика є невід‘ємною частиною 

проведення загальних профілактичних заходів. Лікарі-інтерни проводять лекції 

для вихованців ліцею з метою збереження стоматологічного здоров‘я, 

переконання в тому, що гігієна порожнини рота - показник загальної культури 

людини. Зазвичай, лекції проводять два рази на рік – у свято Святого Миколая 

(19 грудня) і на День захисту дітей (1 червня). У підготовці лекції приймають 

участь всі лікарі – інтерни. 

Важливо відмітити, що у Чернівецькій області спостерігається низький 

рівень фтору у воді (цей фактор викликає високу поширеність карієсу зубів). 

Тому дуже часто учні ліцею звертаються до нас з гострим зубним болем. 

Лікарі-інтерни навчаються на практиці діагностувати різні стоматологічні 

захворювання та надавати відповідну невідкладну допомогу.  

Отже, такий підхід в організації навчання на клінічній базі, на наш 

погляд, сприяє формуванню: 

- оптимізації взаємовідносин з викладачем; 

- комунікативних навичок; 

- клінічного мислення у молодих спеціалістів; 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

338 

 

- глибокого всебічного засвоєння основних практичних навичок з дитячої 

терапевтичної стоматології; 

- відповідальності за встановлений діагноз і подальше лікування. 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА 

ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ 

О.С. Воєвідка, В.С. Гайдичук, О.В. Андрусяк 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології 

та професійних хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Центральною ланкою навчання лікарів-інтернів спеціальності 

«Внутрішні хвороби» є удосконалення практичної підготовки випускників 

вищих медичних закладів освіти, набуття нових знань, професійних умінь і 

навичок зі спеціальності відповідно до кваліфікаційної характеристики 

лікаря-спеціаліста терапевта, їх професійна адаптація до самостійної 

лікарської роботи. Інтернатура є подальшим етапом в поглибленні прак-

тичних навичок з основних розділів терапії, підготовки лікарів до самос-

тійної професійної діяльності та безперервної професійної підготовки. 

На кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб створені належні умови для набуття лікарями-інтернами 

необхідних умінь, професійних знань та практичних навичок. На початку 

кожного навчального року проводиться удосконалення методичного 

забезпечення навчання лікарів-інтернів на очних та заочних циклах. 

Співробітниками кафедри створена уніфікована робоча навчальна 

програма з урахуванням практичної підготовки лікарів-інтернів спеціальності 

«Внутрішні хвороби» для всіх кафедр терапевтичного профілю. 

Удосконалено тематичні плани практичних занять з лікарями-інтернами, в 

тому числі з питань невідкладної медичної допомоги на кафедрах та базах 

стажування. Беручи до уваги директивні розпорядження, накази МОЗ 

України за останні роки, окремо розроблено розділ «Інтенсивна терапія. 

Невідкладні стани», що зумовлено актуальністю даного питання і 

необхідністю належної підготовки до складання ліцензованого іспиту 

«Крок 3. Загальна лікарська підготовка». 

На кафедрі для покращення якості практичної підготовки створені 

методичні розробки для викладачів очних та заочних циклів спеціалізації 

інтернів, а також навчальні посібники, що містять методичні вказівки для 

самостійної підготовки лікарів-інтернів до занять. 

Впродовж останніх років на очному та заочному циклах в навчальний 

процес впроваджено оновлений перелік знань та вмінь, якими мають 

володіти лікарі-інтерни, та який відповідає сучасним вимогам. Суттєвим 

розділом цього переліку стали спеціальні знання та вміння, навички надання 

допомоги при невідкладних станах, навички для роботи дільничним 
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терапевтом в поліклініці. Крім того, впроваджено уніфіковану форму 

контролю оволодіння інтернами практичними навичками. 

Професійна підготовка лікарів-інтернів передбачає їх роботу на 

клінічній базі під керівництвом викладача (ранкові «п‘ятихвилинки», клінічні 

конференції, курація хворих у палатах, ведення і заповнення історій хвороб, 

медичної документації, клінічний розбір хворого, семінари, контроль 

засвоєння матеріалу). Лікарі-інтерни систематично залучаються до роботи у 

кабінетах ендоскопії, бронхоскопії, переливання крові, плазмоферезу, 

функціональної діагностики, УЗД. 

Ефективність практичної підготовки лікарів-інтернів оцінюється на 

піврічних та річних атестаціях впродовж дворічного циклу навчання. Допус-

ком до останніх є позитивна оцінка з практичної підготовки за розділами: 

проведення обстеження хворого (опитування, фізичне обстеження, складання 

плану обстеження, обґрунтування попереднього діагнозу, проведення дифе-

ренційного діагнозу, призначення диференційованого лікування із запов-

ненням протоколу), самостійний запис та розшифровка ЕКГ та проведення 

серцево-легеневої реанімації на тренажері. Всі ці заходи мають на меті підго-

тувати інтернів до майбутньої самостійної практичної лікарської діяльності. 

КІЛЬКА ПОРАД СТОСОВНО ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Н.І. Войткевич 

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У сучасному світі комп‘ютерної техніки, мобільних телефонів та швид-

кісного інтернету піднімати питання про написання листів, мабуть, недо-

речно. Але це лише на перший погляд. Хоча в класичному розумінні лист, як 

паперове послання, скоріше явище минулої епохи, проте на сьогонішній день 

листування є невід‘ємною частиною і особистих, і ділових відносин.  

На жаль, приватне листування (Personal letters) обмежується сьогодні 

короткими SMS повідомленнями по мобільному телефону чи на електронну 

адресу, за якими неможливо судити ні про характер людини, ні про її освіту, 

ні про знання мови, якою вона пише лист. Врешті-решт приватне листування 

– ваша особиста справа. Натомість, ваші ділові листи (Business letters) 

можуть сформувати про вас певне враження оточуючих. Ділова переписка – 

це резюме для прийому на роботу, вступу до навчального закладу за 

кордоном, рекомендаційні листи, запрошення на ділові зустрічі, конференції, 

подяки тощо. Перш ніж почати писати листа, слід визначити, з якою метою 

ви це робите, а отже – визначити тип листа. Чітких правил написання 

приватних листів не існує. Стосовно ділових листів, передбачено цілий ряд 

формальностей та шаблонів, яких слід дотримуватись, особливо, якщо ви 

початківець у англомовному листуванні.  
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Перш за все, лист повинен бути правильно побудований або 

структурований. Цим виражається повага до себе і до адресата, тобто того, до 

кого ви звертаєтесь в листі. Основними структурними елементами листа є: 

звертання, короткий вступ, основна частина, висновок, завершальна фраза, 

підпис. Усі вони починаються з нового рядка, або складають окремий рядок 

(звертання, завершальна фраза, підпис). У короткому вступі можна послатися 

на попередні контакти, раніше написані листи, отриману напередодні 

інформацію з достовірних джерел та обґрунтувати доцільність вашого 

послання. Основна частина може містити кілька абзаців, де детально 

описується предмет обговорення. Адреса автора та дата розміщується у 

правому верхньому кутку.  

Форма звертання у діловому листі, як правило, починається зі слова 

Dear Sir, Dear Mr./Mrs. Brown. Це є офіційне звертання до малознайомої 

людини, до вашого керівника, що означає «шановний», а не «дорогий». 

Досить проблематичним є відсутність категорії роду іменника в англійській 

мові, що інколи унеможливлює визначити стать адресата. У такому випадку 

слід писати прізвище та ім‘я повністю – Dear M.J. Smith. Не скорочуються 

назви наукових звань та офіційних посад – Professor, Dean, Senator, Principal, 

Governor. Нейтральне Ms. пишеться перед іменем жінки, чий сімейний статус 

вам не відомий. 

У залежності від типу листа, приводимо шаблонні фрази для короткого 

вступу: I'm writing to invite you to... (запрошення), I‘m really sorry that I have 

forgotten about… (вибачення), I‘m writing to thank you so much for… (подяка), 

I‘m writing to congratulate you on successful presentation of your report… 

(привітання), I‘m writing to ask for your help/advice… (прохання). У разі, якщо 

ваш лист є не першим, слід почати його з таких слів: It was nice to get your 

letter, Thanks for your letter, It was great to hear from you, I was really pleased to 

hear that…тощо. 

Основна частина листа не повинна бути надто переобтяжена. 

Інформація повинна бути викладена чітко, лаконічно та зрозуміло. На 

завершення можна скористатися також шаблонними виразами типу: I would 

really like to visit you (to hear from you, to share your opinion); My best regards 

to…; Please let me know about your plans for…; Waiting for your reply! Looking 

forward to your answer. В любому випадку, коли ви вперше пишете листа 

англійською мовою, краще мати перед собою зразок. 

Хоча сучасне листування далеке від зразків світової класичної 

епістолярної літератури, воно регулюється певними правилами написання, 

яких слід дотримуватись, щоб уникнути непорозумінь, неправильних 

тлумачень, недомовок або недонесення інформації до адресата. 
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ЗНАЧЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА 

ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

М.Ю. Гаєвська  

Кафедра дерматовенерології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Патріотичне виховання є важливою складовою підготовки лікарів на 

післядипломному етапі навчання. Підготовка висококваліфікованих 

медичних фахівців передбачає не тільки оволодіння професійними знаннями 

і навичками, а й формування особистості майбутнього медичного працівника.  

Значна увага при роботі з лікарями-інтернами приділяється пропа-

гуванню вітчизняної медичної науки. На лекціях та семінарських заняттях 

викладачі кафедри висвітлюють досягнення представників вітчизняної 

дерматологічної школи: проф. П.В. Нікольський, проф. І.І. Потоцький. 

Значну увагу приділяють також науковим здобуткам вчених-дерматовене-

рологів, які працювали на Буковині – професорів З.Н. Гжебіна, Ю.С. Касько, 

М.Н. Бухаровича та ін. 

Ознайомлення лікарів-інтернів із внеском у розвиток дерматовенеро-

логічної служби краю співробітниками кафедри впродовж останніх 20-ти 

років також є важливим. Водночас лікарі-інтерни мають можливість долу-

читися до наукових здобутків досвідчених викладачів кафедри дерматове-

нерології, а саме до вивчення патогенезу та оптимізації хронічних дерматозів 

(псоріазу, екземи, вугрової хвороби), приймаючи участь у проведенні 

фрагментів наукової роботи. 

Патріотичне виховання формує у лікарів-інтернів почуття національної 

гідності та гордості за свою Батьківщину. Викладачі та лікарі-інтерни не 

залишаються осторонь подій, які відбуваються в Україні, і приймають участь 

у заходах, спрямованих на допомогу переселенцям та воїнам, що сприяє 

розвитку таких людських цінностей, як доброта та милосердя. 

Підвищення професійного рівня лікарів-інтернів має бути поєднане з 

формуванням особистості майбутнього лікаря, дослідника та патріота 

України. 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З ЛАБОРАТОРНО 

– ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ НА КАФЕДРІ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА 

ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ 

В.С. Гайдичук, О.В. Андрусяк, О.С. Воєвідка 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних 

хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Основною метою спеціалізації з «Внутрішніх хвороб» є покращення 

практичної підготовки випускників вищих медичних закладів освіти, набуття 
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нових знань, професійних умінь і навиків зі спеціальності у відповідності з 

кваліфікаційною характеристикою лікаря-спеціаліста-терапевта, їх профе-

сійна адаптація до самостійної лікарської роботи. Підготовка лікарів-інтернів 

на кафедрі (у т.ч. з питань лабораторно – інструментальних методів діагнос-

тики) відбувається впродовж навчального року на практичних заняттях та 

лекціях з розділів «внутрішні хвороби», «професійні хвороби», «гемато-

логія», «клінічна фармакологія», на циклі «невідкладні стани». На початку 

очного циклу лікарі-інтерни підлягають контролю вихідного рівня знань за 

тестами, адаптованими за змістом до завдань МЛІ «Крок 3.Загальна лікарська 

підготовка», з обов‘язковим включенням питань з лабораторно – 

інструментальних методів діагностики. 

Питання лабораторно-інструментальної діагностики висвітлюється в 

аспекті пов‘язаному з конкретною клінічною ситуацією у тестових 

завданнях, під час практичних і семінарських занять, у т.ч. при роботі 

інтернів у лабораторії кафедри та кабінетах інструментальної діагностики 

університетської клініки.  

Доповнені індивідуальні набори викладачів з лабораторної та інстру-

ментальної діагностики (аналізи крові, сечі, калу, шлункового та дуоде-

нального зондування, мокротиння та плеврального вмісту, ЕКГ, рентге-

нограми, ультрасонограми, комп'ютерні спірограми). 

З метою покращення знань лікарів-інтернів з лабораторно-інстру-

ментальної діагностики співробітниками кафедри видані та впроваджуються 

у навчальний процес нові підручники, навчальні посібники та монографії.  

На лекціях, практичних та семінарських заняттях використовуються 

методичні папки з різних розділів внутрішніх хвороб, в яких представлені 

протоколи МОЗ з діагностичних критеріїв, в т.ч. з лабораторної та 

інструментальної діагностики захворювань внутрішніх органів.  

При обговоренні результатів курації хворих з лікарями-інтернами, 

викладачами звертається особлива увага на інтерпретацію лабораторно-

інструментальних показників, представлених в історіях хвороб, наголо-

шується на тому, що останнє є безумовним важливим акцентом в об‘єктиві-

зації діагнозу пацієнта. 

Таким чином, застосування вищевказаної методики викладання питань 

лабораторної та інструментальної діагностики сприяє оптимізації процесу 

оволодіння лікарями-інтернами клінічним мисленням, спонукає їх до 

систематизації знань із клінічної дисципліни та підвищує ефективність 

практичної підготовки майбутніх лікарів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СЛУХАЧІВ 

НА ФАКУЛЬТЕТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

П.Р. Іванчук 

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації  

та спортивної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Розвиток сучасних технологій дозволяє удосконалювати навчальний 

процес, робити його все більш інтерактивним. Застосування дистанційних 

технологій робить можливим проведення навчання для широкої аудиторії без 

відриву від місця проживання та роботи. 

Досвід проведення он-лайн лекцій на кафедрі внутрішньої медицини, 

фізичної реабілітації та спортивної медицини, котра однією з перших 

впровадила дану методику у навчальний процес, показує, що поряд з 

відомими превагами даної методики, існують також певні труднощі та 

недоліки. При підготовці до проведення он-лайн лекцій виникає питання 

сумісності технічного та програмного забезпечення у лекторів та слухачів, 

особливо коли є декілька віддалених лекторів і, так само, декілька віддалених 

груп слухачів. Існує велика різноманітність програмних засобів для 

проведення такого типу заходів і вибір на місцях залежить, перш за все, від 

особистих уподобань технічного персоналу та необхідності сплачувати за 

користування програмним продуктом. Також не менш важливим є 

потужність комп‘ютерної бази, котра може бути не достатньою, особливо у 

віддалених районах. Так само пропускна швидкість мережі Інтернет може 

сильно варіювати у різних закладах охорони здоров‘я та різних населених 

пунктах.  

При проведенні лекції способом «лектор-зал» викладач, котрий бачить 

аудиторію, її реакцію, зацікавленість окремими фрагментами, може завжди 

змінити плин та формат подання матеріалу, відповісти на запитання, зробити 

деякі уточнення відповідно до поточного моменту. При проведенні онлайн-

лекції, навіть у форматі двосторонньої відео конференції такий контакт із 

аудиторією майже завжди є набагато слабкішим. Цей недолік можна дещо 

нівелювати встановленням декількох відеокамер, однак це створює до-

даткове навантаження на технічну і програмну складові, а також обме-

жується пропускною швидкістю каналу мережі Інтернет. 

Таким чином, незважаючи на безумовні переваги проведення он-лайн 

лекцій, у даної методики існують також, певні недоліки. Деякі з них можна 

усунути завдяки наявності якісного технічного і програмного забезпечення, 

інші вимагають розробки абсолютно нових підходів до створення лекцій, 

подання та викладання матеріалу, готовності самих слухачів саме до такого 

формату навчання. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ 

ЛІКАРІВ 

О.І. Іващук, В.П. Унгурян, В.Ю. Бодяка, Б.І. Шумко 

Кафедра онкології та радіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Забезпечення вітчизняних установ охорони здоров‘я висококва-

ліфікованими лікарськими кадрами ставить перед вищими навчальними 

закладами відповідальні завдання по вдосконаленню та покращенню 

ефективності педагогічної роботи, в тому числі при проведенні циклів 

підвищення кваліфікації лікарів. 

Персоніфікація та інтенсифікація навчання залишається однією з 

ключових проблем педагогіки вищої школи. Сучасні темпи приросту 

наукової інформації, яку потрібно встигнути передати слухачам за час 

навчання, спонукають викладачів до пошуку нових педагогічних прийомів. 

Підвищення темпів навчання може бути досягнуто шляхом вдосконалення 

змісту навчального матеріалу або методів навчання. Одним з варіантів 

вирішення цієї проблеми є збільшення самостійної роботи слухачів і 

розробка комплектів завдань для самостійної роботи. 

Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації медичних кадрів у 

сучасних умовах неможливе без впровадження інформаційно-комуніка-

ційних технологій. Дистанційні освітні технології з кожним роком знаходять 

все більш широке застосування в педагогічному процесі кафедри онкології та 

радіології. Дистанційне навчання проводиться з використанням системи 

Moodle і в першу чергу ґрунтується на спільній роботі викладача кафедри та 

слухача циклу підвищення кваліфікації. Електронний формат дозволяє 

використовувати не тільки текстові матеріали, а й інтерактивні ресурси будь-

якого формату. Після проходження окремих розділів лікарі-курсанти вико-

нують контрольні завдання, які перевіряються викладачами. Суттєвою 

перевагою системи є можливість здійснювати навчання в режимі реального 

часу, організовуючи он-лайн лекції та семінари, проводити обговорення 

конкретних проблем з викладачем особисто, оперативно інформувати всіх 

учасників курсу або окремі групи про поточні події.  

Застосування технологій дистанційного навчання на кафедрі онкології 

та радіології дозволяє організувати навчальний процес таким чином, що у 

лікарів є можливість навчатися без відриву від роботи, в зручному місці і 

режимі.  

Дистанційне навчання дозволяє знизити витрати на підготовку фахівців 

за рахунок ефективного використання навчальних площ, технічних засобів, 

інтенсивного подання навчальної інформації.  

Необхідно зазначити, що впровадження дистанційних методів навчання 

накладає певні високі вимоги до викладача, а саме: необхідно створювати 

комп'ютерні навчальні програми, електронні підручники і тестові програми, 
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комплекти практичних завдань, цікавих для лікаря та орієнтованих на його 

повсякденну професійну діяльність.  

Складнощі можуть виникати і у слухачів, які проходять навчання на 

курсах підвищення кваліфікації, так як не всі лікарі мають достатній досвід 

роботи з комп'ютером або не готові до самостійної роботи. У декого немає 

технічних можливостей для реалізації дистанційного навчання.  

Таким чином, сучасна система підготовки лікарів на циклах підви-

щення кваліфікації повинна формувати у курсантів потребу в самостійному, 

безперервному оволодінні професійними знаннями, вміннями та навичками 

впродовж життя. Актуальним завданням для викладачів вищої школи є 

постійне підвищення своєї професійної компетенції та використання в 

освітньому процесі нових педагогічних технологій. Впровадження дистан-

ційних форм навчання відкриває нові перспективи для вирішення питань 

якісної підготовки лікарських кадрів. 

САМОПІЗНАННЯ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО  

СТАНОВЛЕННЯ ЛІКАРЯ 

А.Г. Іфтодій, І.М. Козловська  

Кафедра хірургії та урології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Процес формування духовно багатого, свідомого, самодостатнього 

громадянина, лікаря-спеціаліста певної кваліфікації є клопітким і тривалим, 

із всебічним впливом середовища, в якому формується його особистість. 

Лікар, який свідомо пізнає себе, має певну цінність не тільки як носій 

професійних знань, але й як генератор духовно-моральних настанов. Тому 

одним із важливих завдань сучасного лікаря-спеціаліста є свідомий процес 

пізнання своїх внутрішніх можливостей та використання їх у дієвому досвіді 

при наданні кваліфікованої медичної допомоги. Мова йде не про формальне 

виконання обов‘язків лікаря-спеціаліста, а про свідому творчу діяльність, 

здатну пробудити внутрішню готовність до самовдосконалення. 

Свідоме пізнання свого «я» кращими представниками людства є 

настільки ж необхідним, наскільки корисним для «людини розумної», 

спрямованої до самовдосконалення своїх моральних якостей. Професійне 

зростання, як внутрішня потреба досягнень, є наслідком системного 

самоконтролю, самоаналізу, самодисципліни. Медична майстерність як 

синтезований продукт інтелекту та особистого професійного досвіду лікаря 

суттєво впливає на формування свідомості фахівця, здатного до якісної 

професійної праці. 

Метою дослідження було показати важливу роль самопізнання у 

формуванні особистості та професійному рості лікаря-спеціаліста. 

Матеріал дослідження. Логічний взаємозв‘язок понять самопізнання та 

професіоналізм зумовлений не тільки історично обґрунтованим процесом 

розвитку суспільної свідомості, але й внутрішньою індивідуалістичною 
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потребою до професійного самоствердження. Самопізнання можна 

розглядати як проявлену готовність індивіда прийняти без перебільшення 

позитивні й негативні особистісні якості, виявлені в процесі системного 

самоспостереження, самоаналізу, самоконтролю. Професіоналізм представ-

ляється як можливість досягнення більш високого рівня самореалізації в 

практичній медицині на основі самодисципліни, самоорганізації та системної 

самооцінки. Спонукальний мотив до самореалізації буде перебувати в прямій 

залежності від якості пізнання власних психофізичних сил і здатності до 

самокерування ними. Специфіку такого взаємозв‘язку можна визначити за 

допомогою діагностичної таблиці «Леонардо», за якою методика самодіаг-

ностики відтворює характер й особливості самоаналізу щодо виявлення 

індивідуалістичних негативних якостей у зовнішніх взаємодіях і сприяє 

трансформації їх до більш високого ступеня. Зміст такої методики полягає в 

ступеневому та поступовому дослідженні своїх внутрішніх якостей, 

виявлених у бажаннях, емоціях, спонуках, почуттях, думках та об‘єктивній 

оцінці таких проявів. 

Результати. Досліджуючи специфіку взаємозв‘язку «самопізнання і 

професіоналізм», слід акцентувати на моральний компонент в означеній 

структурі. Наслідуючи загальнолюдську уяву про моральну норму в частині 

її нижньої межі, до неї можна віднести миролюбність, правдивість, вдячність, 

відповідальність. Відповідно, верхня межа моральної норми буде представ-

лена якостями, у досягненні яких саме й відбувається процес самовдоско-

налення. Лікар, який має терпіння, щирість, старанність, шанобливість, буде 

суттєво вирізнятися в позитивному сенсі у своїх професійних діях. Здобутий 

ресурс позитивних якостей у певному сенсі буде відтворювати якість бажань, 

емоційно-чуттєвий стан, спосіб мислення. Як наслідок, якісна наповненість 

взаємозв‘язку «хочу → можу → потрібно» стане свідоцтвом переваги 

суспільно-корисних інтересів над власними потребами. У процесі подібних 

трансформувань відбуваються кардинальні зміни свідомості від «я, мені, 

моє» до «вони, їм, наше», встановлюючи пріоритет свідомої реалізації 

професійних якостей лікаря. Чим вищий показник моральних якостей, тим 

ефективніше включається свідомість у процес цивілізаційних перетворень, 

віддаючи перевагу зростанню професійних сил задля досягнення позитивних 

результатів своєї лікарської діяльності. 

Висота усвідомлення реальності перебуває в повній відповідності до 

якості індивідуалізованого ресурсу почуттів, до яких слід віднести почуття: 

обов‘язку, міри, достоїнства, честі. Почуття обов‘язку, як показник рівня 

відповідальності, проявляє внутрішню готовність лікаря до безкорисливого 

служіння в лікувальній справі. Почуття міри, як прояв такту, стимулює до 

свідомої праці, надає можливість порівнювати власні сили й можливості. 

Почуття справедливості й честі, як регулятор емоційно-вольової сфери, відо-

бражає ступінь самовладання у ході особистісного досвіду професійних дій. 

Працелюбність, як стимул професійного зростання, дозволяє створити 

необхідний баланс сил, включаючи інтелект, мораль, мислення. Творче мис-
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лення сприяє особистим досягненням, забезпечуючи якість професійної 

праці.  

Висновки. Самопізнання як дієва сила в розвитку індивідуалізованих 

професійних якостей є необхідним для лікаря будь-якої спеціальності. Лікар, 

здатний до формування в собі позитивного ресурсу сил: розуму, як 

інструменту по створенню доцільних взаємозв‘язків; сили волі, як засобу 

особистих досягнень; сили духу, як образу позитивного мислення в докла-

данні до своєї професійної діяльності. Самопізнання, як фактор професійного 

зросту лікаря, забезпечує позитивну динаміку в розвитку його праце-

здатності, формує свідомість працелюбного, самостійного, самодостатнього 

фахівця, спрямованого до активної професійної діяльності за будь-яких умов. 

Лікар, який свідомо пізнає свої можливості, набуває статусу носія гуманної 

медицини, реалізуючи в своїй діяльності ідею професійної майстерності. 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ 

І.В. Каліновська 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Важливим у розвитку вищої медичної освіти є інтеграція вищої школи 

до європейського простору, що виражається в реалізації освітніх стандартів 

третього покоління, впровадженням інноваційних підходів в педагогічне 

забезпечення навчального процесу. Ставиться завдання підвищення рівня 

компетентності курсантів з точки зору оволодіння новими методиками 

здобуття знань і використання передових технологій у навчанні. 

Державний освітній стандарт переносить акценти основної навчальної  

програми з змістовної сторони дисциплін, вираженої через знання, вміння і 

навички (що курсант повинен знати), на очікувані результати, виражені в 

компетенціях (що фахівець повинен вміти після успішного закінчення 

вивчення дисципліни). Це вимагає збільшення різноманіття освітніх 

технологій переважно діяльного і інтерактивного типу. Передбачається 

трансформація організації навчального процесу і структури занять зі зміню . 

ролі учнів і викладачів. Пасивні слухачі повинні перетворитись в активних 

учасників навчального процесу, тоді як викладачі повинні стати «наставни-

ками і провідниками».  

Нова освітня парадигма від репродуктивно-виконавчої до культуро-

творчої моделі дозволяє людині в 21 столітті навчатися в гуманістично 

орієнтованому педагогічному просторі, здійснюючи своє право проектувати 

зміст навчання і свій темп його засвоєння на окремих етапах. У центрі уваги 

викладача особистість того, хто навчається, його пізнавальна діяльність. За 

допомогою інтегрованого викладання дисциплін прищеплюється вміння 

вчитися і «смак» до самостійного пізнання досягається мотивація пізна-

вального процесу, інтенсифікація процесу вироблення професійних якостей, 
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рішення одного і того ж питання при значному підвищенні вираження 

індивідуальності курсанта в роботі. 

Також важливим є принцип «навчання впродовж усього життя». 

Мається на увазі, що людина повинна вчитись і самовдосконалюватись 

постійно, пізнавати та опановувати щось нове. Це сприятиме не лише 

поглибленню знань з різних дисциплін, а і підвищуватиме кваліфікаційний 

рівень спеціаліста. 

На сучасному етапі викладання повинно вестись не лише на високому 

професійному рівні. Необхідний також творчий підхід, використання різних 

методик опанування знань. Варто прививати курсантам бажання до 

самовдосконалення і саморозвитку, пізнання нового та розширення кола 

професійних знань та вмінь, що сприятиме вихованню кваліфікованих 

фахівців, здатних не лише знайти вирішення будь-якої ситуації, але й 

володіючих сучасними практичними навичками. 

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ЛІКАРІВ ІЗ ЦИКЛУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОТЕРАПІЇ» 

Н.С. Карвацька, Р.І. Рудницький 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та 

медичної психології ім. Савенка С.М. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Метою проведення тематичного вдосконалення лікарів різних спе-

ціальностей на післядипломному етапі з циклу «Актуальні питання 

психотерапії» є вивчення основ психотерапії, оволодіння основними 

методами психотерапії, вміння застосовувати методи та прийоми психо-

терапії у лікуванні та реабілітації хворих. Акцентуація зусиль лікарів лише на 

медичному (соматичному) компоненті привела до ігнорування психологічних 

факторів. Вузька спеціалізація лікарських професій, чисельність сучасних, 

досить складних технічних методів діагностики і лікування, які орієнтовані 

на вивчення стану органів і систем та їх функцій, залишають поза увагою 

людину як єдине ціле, як особистість, що страждає. 

Досвід підготовки лікарів показав, що без висококваліфікованої медич-

ної і психологічної допомоги фахівців, спроможних ефективно здійснювати 

психопрофілактику, психодіагностику, психологічне консультування, психо-

корекцію, психотерапію й реабілітацію хворих в амбулаторних та стаці-

онарних умовах, в умовах сім‘ї, у виховних та освітніх закладах, не можливо 

досягнути високої ефективності надання медичних послуг населенню. 

Психотерапія як наука займається розробкою ефективних методик i 

прийомів застосування психічного впливу (передусім - за допомогою слова) 

на психіку і через психіку  - на організм хворого з метою покращення його 

стану та одужання.  

При вивченні загальної психотерапії лікарі-слухачі засвоюють 

комплекс заходів психічного впливу на хворого, спрямованих на підвищення 
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його сил у боротьбі з хворобою, i створення охоронно-вiдновлювального 

режиму, що виключає наступну психічну травматизацію i ятрогенію. При 

цьому психотерапія стає допоміжним засобом, що створює загальний фон, на 

якому можуть здійснюватися інші види лікування (медикаментозне, 

хірургічне, фізіотерапевтичне тощо).  

На практичних заняттях і лекціях слухачі знайомляться із основними 

напрямками у зарубіжній і вітчизняній психокорекційній і психотера-

певтичній практиці, методами та формами психотерапії, показаннями і 

протипоказаннями для застосування різних методів психотерапії і 

психокорекції із врахуванням нозологічної і вікової специфіки, критеріями і 

методами оцінки ефективності психотерапії. 

На практичних заняттях основна увага приділяється засвоєнню 

слухачами циклу основних методик спеціальної психотерапії, серед яких 

широко використовуються раціональна, сугестивна психотерапія, техніки 

самонавіювання, аутогенне тренування, наркопсихотерапiя та iн. 

Таким чином, сучасні технології навчання лікарів на післядипломному 

етапі дозволяють оптимізувати частку самостійної роботи лікарів-слухачів по 

засвоєнню знань і умінь при їх активному використанні в подальшій роботі, 

що буде сприяти підвищенню якості та ефективності лікування хворих 

лікарями різних спеціальностей. 

ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ - ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

«МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

Н.С. Карвацька 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. 

С.М. Савенка Вищого державного навчального закладу України «Буковин-

ський державний медичний університет» здійснюється підготовка лікарів-

інтернів зі спеціальності «Медична психологія» на післядипломному етапі. 

При проходженні очного циклу на кафедрі лікарі-інтерни відвідують лекції, 

семінарські та практичні заняття, завдяки чому вчаться діагностувати 

індивідуальні відмінності особистості; проводити клініко-психологічне 

дослідження хворого; застосовувати методи психологічного дослідження 

особистості та міжособистісних стосунків, психічних процесів та станів, а 

також проводити аналіз результатів психодіагностичного обстеження. Кожен 

лікар - медичний психолог освоює навички надання невідкладної психо-

логічної допомоги при стресах, життєвих кризах, суїцидальних намірах тощо. 

Методи навчання лікарів-інтернів сприяють формуванню у них вміння 

аналізувати психологічні особливості хворих з різними видами патології; 

визначати тактику поведінки у спілкуванні з хворими, які мають акценту-

йовані риси характеру; дозволяють засвоїти методи дослідження в медичній 

психології; правильно оцінювати результати експериментально-психоло-
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гічних досліджень окремих психічних процесів та особистість хворого; здій-

снювати психопрофілактику, психодіагностику, психологічне консуль-

тування, психокорекцію, психотерапію й реабілітацію хворих в амбулатор-

них та стаціонарних умовах, в умовах сім‘ї, у виховних та освітніх закладах. 

У навчальний процес впроваджені також елементи дистанційної освіти 

з використанням модульного об‘єктно-орієнтованого динамічного нав-

чального середовища – МООDLE, що разом із традиційними формами 

навчання лікарів-інтернів дозволяє оптимізувати частку самостійної роботи 

лікарів по засвоєнню знань і вмінь при їх активному використанні в 

подальшій роботі. 

Застосування інформаційних технологій дозволяє змінювати способи 

доставки навчального матеріалу за допомогою спеціально розроблених 

програм. Так, мультимедійні лекції використовуються для самостійної 

роботи над лекційним матеріалом, що максимально відповідає психофізіо-

логічним особливостям сприйняття інформації слухачами. Закріплення 

теоретичних знань, наданих в конспекті теми, здійснюється шляхом вирі-

шення конкретних тестових завдань і ситуаційних, клінічних задач. 

Таким чином, впровадження сучасних засобів підготовки із застосу-

ванням нових інформаційних технологій на етапі післядипломної освіти 

лікарів-інтернів зі спеціальності «Медична психологія» сприяє підвищенню 

якості підготовки медичних кадрів, конкурентноздатних на європейському й 

світовому ринках праці. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЇЦИДОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

Н.С. Карвацька 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сучасному етапі депресія стає хворобою століття – за даними ВООЗ 

близько 30% пацієнтів, які звертаються до лікаря, страждають на депресію. 

За прогнозами ВООЗ захворюваність на депресію у 2020 році вийде на 

1 місце, випереджаючи серцево-судинну патологію. 

Депресія, що зараз є одним з найбільш поширених психопатологічних 

порушень, – це стан зниженого настрою з домінуванням емоцій астенічного 

полюса (апатія, тривога, страх, смуток). Депресивний стан вважають патоло-

гічним тоді, коли не виявлено його специфічної психологічної причини або 

коли сам стан триває надто довго і його симптоми є важкими. Розглядати 

депресію як хворобу виправдано лише у тому випадку, коли зміна настрою 

відносно фіксована, є стійкою впродовж 2-х і більше тижнів, коли позна-

чається на поведінці, мисленні, діяльності всього організму. 

Актуальність проблеми депресій зумовлена тим, що депресивні 

розлади діагностуються не менше ніж у 200 мільйонів людей щороку. Крім 

того, на відміну від інших видів психопатологічних порушень, депресивні 
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стани в 40% випадків не діагностуються вчасно, оскільки при депресіях 

непсихотичного рівня афективна патологія часто маніфестує переважно у 

вигляді неврозоподібної сомато-вегетативної симптоматики. Оскільки в 

подібній ситуації пацієнти не отримують адекватного лікування, це 

призводить до ускладнень і хроніфікації психічної патології. Найбільш 

небезпечним є те, що недіагностовані і неліковані депресивні розлади у ряді 

випадків закінчуються самогубством хворих. 

Концепція реформування системи підготовки лікарів на післядиплом-

ному етапі грунтується на впровадженні системи підготовки лікарів зі спеці-

альності «Загальна практика - сімейна медицина», які зможе забезпечити збе-

реження та відновлення здоров'я населення шляхом надання гарантованого 

рівня медичної допомоги відповідно до державних стандартів, здійнити 

правильну оцінку психічного стану хворого, надати невідкладну допомогу і 

попередити суїцид. У програму післядипломної підготовки лікарів за даним 

напрямком включені питання суїцидології, що вивчаються на психіатрії. 

Амбулаторна загальносоматична допомога є первинною ланкою 

медичної допомоги. Саме на цьому етапі відбувається первинна діагностика 

і, за необхідністю, подальше профільне лікувально-діагностичне орієнту-

вання пацієнтів. У 60–70% випадків при соматичних захворюваннях 

зустрічаються порушення психіки. Приблизно 2/3 пацієнтів з діагностованою 

депресією схильні до суїцидальних спроб і 10–15% із них здійснюють суїцид. 

25% усіх пацієнтів первинної мережі медичної допомоги страждають на 

якийсь психічний розлад, переважно депресивний і тривожний, що потребує 

адекватного лікування. 

Часто хворі приховують свої хворобливі переживання (дисимуляція), а 

їх родичі, які не здатні оцінити стан хворого і не помічають наявних розладів, 

починають переконувати лікаря якнайскоріше виписати своїх близьких з 

психіатричного стаціонару, мотивуючи це тяжкістю перебування серед 

інших психічно хворих. Родичі, які не бачать депресії і не розуміють 

небезпеки виникнення суїцидальних тенденцій у хворих, не звертаються до 

лікаря з проханням допомогти своєму близькому, а іноді навіть відмовляють 

останнього від госпіталізації або перешкоджають їй. Із тієї ж причини вони 

нерідко вимагають виписки хворих, які ще не долікувалися, із стаціонару. У 

цих випадках питання про виписку повинне розв'язуватися лікарем 

відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу», який дозволяє 

продовжувати перебування хворого в стаціонарі у зв'язку із станом, що ста-

новить небезпеку для нього і оточуючих. Небезпека психічного стану депре-

сивного хворого не тільки для себе, але і для оточуючих, полягає в тому, що 

він здатен вчинити не лише самогубство, але і заздалегідь планує убити своїх 

близьких (дітей, старих батьків) — так званий розширений суїцид. 

Перший обов'язок персоналу при роботі з хворим на депресію полягає в 

тому, щоб уберегти його від самогубства. Такого хворого не можна залишати 

ні вдень, ні вночі. Не слід давати йому під ховатися ковдрою з головою, 

необхідно проводжати його в туалет, ванну кімнату і т.д. Хворий повинен 
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приймати ліки обов'язково у присутності сестри, щоб він не міг приховати і 

накопичити ліки з метою самогубства. Якщо наступає помітне покращення в 

стані хворого, то, не дивлячись на це, пильність при догляді за ним повинна 

бути повністю збережена. Такий хворий, у стані деякого покращення навіть 

може бути ще більш небезпечним для себе. 

Хворі з вираженою тугою не звертають уваги на себе, тому за ними 

потрібен особливий догляд: допомагати їм одягатися, умиватися, прибирати 

ліжко і т.д. Потрібно стежити за тим, щоб вони їли, а для цього їх часом 

треба довго, терпляче і ласкаво умовляти. Часто доводиться умовляти їх йти 

на прогулянку. Тужливі хворі мовчазні і занурені в себе. Їм важко вести 

розмову. Тому не треба їх турбувати своїми розмовами. Від лікаря 

вимагається психологічно підтримувати таких хворих, навіть коли вони не 

реагують на слова лікаря.  

Депресивним хворим потрібен спокій. Будь-які розваги можуть тільки 

погіршити його стан. У присутності тужливих хворих недопустимі сторонні 

розмови, оскільки ці хворі схильні пояснювати все по-своєму. Треба стежити 

за відправленнями кишечника у таких хворих, оскільки у них звичайно бу-

вають закрепи. Серед хворих з пригніченим настроєм є тужливі, і туга супро-

воджується сильною тривогою та страхом. У них іноді бувають галюцинації, 

вони виказують маячні ідеї переслідування. Вони не знаходять собі місця, не 

сидять і не лежать, а ходять по відділенню, заламують руки. За такими 

хворими потрібне пильне спостереження, бо вони теж прагнуть самогубства. 

Основними завданнями лікування депресивних розладів є зменшення і 

подальше повне усунення депресивної симптоматики; відновлення 

соціально-психологічних і виробничих функцій хворого; зниження до 

мінімуму ризику вірогідного загострення і повторного нападу. 

Таким чином, питання ранньої діагностики і лікування депресивних 

розладів входять в обов'язок лікаря щодо надання гарантованого рівня 

медичної допомоги відповідно до державних стандартів. 

ОСВІТА «УПРОДОВЖ ЖИТТЯ» В ЯКОСТІ ПАТТЕРНА 

БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ХІРУРГА 

О.О. Карлійчук
1
, Р.І. Сидорчук

1
, В.Б. Рева

2
, О.Й. Хомко

3
, О.Б. Колотило

2
 

1
Кафедра загальної хірургії, 

 
2
кафедра хірургії та урології,  

3
кафедра догляду за хворими та вищої мед сестринської освіти  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У сучасній дидактичній літературі існує ціла низка визначень системи 

постійного удосконалення, підготовки та перепідготовки фахівців на різних 

етапах їх становлення та розвитку. Серед них найбільш поширені – це 

«постійна освіта», «освіта дорослих», «повторювана освіта» тощо. Найбільш 

вдалим терміном є «освіта упродовж життя», оскільки він найбільш чітко і 

повно передає характер цього терміну та його значення. 
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Підготовка хірурга має суттєві відмінності порівняно з іншими 

медичними спеціальностями. Це зумовлюється необхідністю опанування 

практичними (механічними, семантичними) навичками, труднощами 

співпраці з фахівцями інших спеціальностей, а також швидким розвитком 

технологій та методик. 

Серед інших проблем «освіти упродовж життя» для хірурга – це зміна 

навчальної парадигми внаслідок зміни місця практичного навчання, 

недоступність окремих засобів, інструментарію. Ця проблема не може бути 

достатньою мірою вирішена шляхом перегляду навчальних відеофільмів чи 

відвідуванням курсів.  

Небажання або невміння більш досвідчених колег до співробітництва у 

навчальному процесі становить іншу загрозу розвитку та становленню 

молодих хірургів. На жаль, за умов конкурентних взаємостосунків, багато 

молодих хірургів змушені фактично виборювати своє право на отримання 

знань та вмінь. 

Недостатність базових компетенцій та знань суміжних дисциплін 

перешкоджає можливостям отримання нової інформації та саморозвитку. 

Загальновідомо, що більшість хірургів недостатньо володіє іноземними 

мовами, що своєю чергою перешкоджає обміну досвідом та знаннями. 

Таким чином, здійснення безперервного професійного розвитку в 

хірургії пов‘язане з певними труднощами як об‘єктивного, так і суб‘єктив-

ного характеру. Завдання професорсько-викладацького складу кафедр 

хірургічного профілю університету, перш за все, вбачається у практичній 

допомозі, особливо молодим хірургам, забезпеченні методичного та 

наукового керівництва, а також  їх залученні до педагогічного процесу 

клінічних кафедр. 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСІВ ТЕМАТИЧНОГО 

УДОСКОНАЛЕНЯ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ КЛІНІЧНОЇ 

ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ 

Г.Д. Коваль 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Різке збільшення обсягів медичної інформації, швидке упровадження 

нових технологій діагностики та лікування, підвищення вимог до якості 

надання медичної допомоги вимагають безперервного професійного зростання 

у підготовці лікарів. Особливо гостро це стосується сучасних, динамічних 

спеціальностей, таких як клінічна імунологія та алергологія. Зокрема, в тому 

контексті, що вивчення клінічної імунології та алергології у більшості ВНЗ 

медичного профілю почалося після 1998 року, що, звісно, відображається на 

рівні знань предмету даної дисципліни у лікарів, які здобували медичну освіту 

раніше. Загострює дану проблему дуже мала кількість лікарів-імунологів в 

області (4 штатні одиниці), що диктує практичну необхідність знань 
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зазначеного предмету для широкого кола спеціалістів. Тому, в системі 

безперервної професійної освіти лікарів тематичне удосконалення з 

актуальних питань клінічної імунології та алергології має неабияке значення.  

За майже десятирічний час проведення тематичних курсів, на кафедрі 

створені умови для індивідуалізації навчання, використання нових технологій, 

насамперед на основі інформаційних технологій, у тому числі - й з 

використанням дистанційного навчання. Удосконалення проводиться за 

програмою «Актуальні питання клінічної імунології та алергології», куди 

входять всі основні питання клінічної імунології та алергології. Акценти 

надаються тематиці та питанням з найвищою актуальністю для практичної 

охорони здоров‘я. Всі заняття проводилися з мультимедійним забезпеченням, 

демонстрацією тематичних хворих та/або результатів імунологічних 

досліджень хворих, використанням навчальних презентацій, фото-

відеоматеріалів, фільмів, освоєнням практичних навиків на муляжах. 

Визначення початкового рівня знань свідчило, що усі лікарі відповіли менше 

ніж на 35% запитань стандартної програми з клінічної імунології та 

алергології. У кінці проведення циклу тематичного удосконалення при 

тестуванні рівня знань всі лікарі показали високий рівень підготовки. Окрім 

того, після закінчення циклу тематичного удосконалення зберігається тісна 

професійна кооперація між лікарями та працівниками кафедри клінічної 

імунології, алергології та ендокринології у вигляді співпраці та консульту-

ванню по діагностиці та лікуванню профільних пацієнтів, що сприяє 

підвищенню рівня надання медичної допомоги.  

Таким чином, впровадження в систему безперервної професійної освіти 

лікарів тематичного удосконалення з актуальних питань клінічної імунології 

та алергології має високу теоретичну та практичну результаттивність. 

СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В 

ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 

С.В. Коваленко, О.І. Федів, Л.Д. Кушнір  

Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасний інноваційний розвиток пульмонології без засвоєння фунда-

ментальних основ неможливий. Основою вищої післядипломної освіти 

лікарів-пульмонологів є дотримання державного освітнього стандарту за 

фахом «Пульмонологія». 

Для підвищення кваліфікації фахівців необхідною умовою є безпе-

рервний процес навчання - це реальна вимога життя. 

Сучасна матеріально-технічна база і висококваліфікований викла-

дацький склад є основою в структурі науково-освітнього відділу після-

дипломної освіти Буковинського державного медичного університету 

Міністерства освіти і науки України. 
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У відділі післядипломної освіти розроблені і впроваджені різні форми 

навчання. Відділ післядипломної освіти має право здійснювати після-

дипломну освіту за додатковими освітніми програмами, зокрема, загальне і 

тематичне удосконалення, яке є базою для удосконаленням не тільки лікарів-

пульмонологів, але і проведення сертифікаційних циклів удосконалення і 

спеціалізації. 

Згідно з існуючими вимогами кожен фахівець повинен проходити 

обов'язкове навчання не рідше 1 разу на 5 років. Навчання за загальним 

удосконалення (сертифікаційний цикл) для лікарів становить 144 

академічних години, тривалість тематичного удосконалення - 72 години. Для 

навчання фахівців на циклі тематичного удосконалення «Актуальні питання 

пульмонології» розроблені якісно нові навчальні плани і програми 

відповідно державним вимогам, проводиться постійна корекція змісту 

програм у відповідності з останніми досягненнями пульмонологічної науки і 

практики. 

Крім того, в освітній діяльності широко практикується спільне з 

медичним університетом проведення навчання на сертифікаційному циклі 

для лікарів-пульмонологіів (1 раз на рік). Сучасний, якісний рівень 

підготовки фахівців забезпечується висококваліфікованими науково-

педагогічними кадрами. У числі викладачів - професори, доценти доктори 

медичних наук, кандидати медичних наук. Практичні заняття проводять 

кандидати медичних наук і лікарі вищої категорії. 

Процес навчання проходить в умовах отримання високого інформа-

ційного рівня курсантів та супроводжується трансляцією мультимедійних 

презентацій і практичних занять із тематичними хворими. 

Читання лекцій та семінарські заняття проводяться в технічно осна-

щеному конференц-залі, де є сучасне проекційне обладнання – ТВекрани, 

проектори, комп'ютери, що забезпечує наочність занять. 

Особливістю курсу тематичного удосконалення є повторення і 

оновлення знань з пульмонології, а також впровадження синергетичного 

міждисциплінарного підходу з використанням досвіду фахівців різних 

галузей знань. Викладання координується із суміжними дисциплінами 

(анатомія, гістологія, терапія, фармакотерапія, організація охорони здоров'я). 

Велика увага приділяється практичній частині - огляду пацієнтів, розбору 

нестандартних випадків, відвідуванню кімнат спелеотерапії та інгаляторіїв 

для небулайзерної терапії, спірографічного кабінету з практичним розбором 

спірограм. Практичні заняття проводяться на базі спеціалізованого відді-

лення пульмонології на 45 ліжок в обласній клінічній лікарні. 

Курсанти мають можливість користуватися науково-технічною бібліо-

текою, відеотекою, знайомитися з роботою практичних лікарів, кабінету 

функціональної діагностики та ЛФК. 

Однією зі складових освітнього процесу є контроль знань, для чого 

використовуються комп'ютерні тести. Тести дозволяють оцінити на початку 

навчання вихідний рівень знань У кінці навчання заключний тестовий 
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контроль та іспит дають змогу об'єктивно оцінити рівень підготовки лікарів. 

Практична частина іспиту включає огляд пацієнтів і розбір конкретних 

клінічних випадків. Пройшовши навчання, лікарі отримують «Посвідчення 

про проходження курсу тематичного удосконалення підвищення 

кваліфікації» та «Сертифікат фахівця встановленого зразка». 

Цикли тематичного удосконалення «Актуальні питання діагностики та 

лікування захворювань органів дихання» та «Актуальні питання захворювань 

органів дихання у вагітних», дозволяють залучати до участі у навчанні ліка-

рів суміжних спеціальностей: анестезіологів, гінекологів, сімейних лікарів. 

За останні 5 років проведено 10 циклів. Навчання пройшли 70 лікарів з 

міста та області. 

Істотну інформаційно-освітню роль відіграють моно- та полі тематичні 

науково-практичні конференції «Школа пульмонолога», «Аста-школа», на 

яких співробітниками медуніверситету готуються повідомлення про сучасні 

підходи, методи діагностики і лікування різної патології органів дихання. 

Широко використовується така форма навчання, як телекомунікаційні 

технології. В якості технологічної основи дистанційного навчання 

застосовуються інтернет-технології з мультимедійним забезпеченням. 

Застосування сучасних методологічних підходів, вдосконалення 

інформаційних і дистанційних технологій освіти в сукупності сприяє підви-

щенню якості навчання, створює можливості безперервного підвищення 

професійного рівня фахівців в галузі пульмонології на етапі післядипломної 

освіти. 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ 

ЛІКАРІВ – ІНТЕРНІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – 

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА» 

А.І. Ковтун, О.А. Ковтун 

Кафедра анестезіології та реаніматології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Розвиток інформаційних технологій за останні роки зумовив подальшу 

модернізацію системи підготовки лікарів. Концепція дистанційної освіти за 

умов тотальної інформатизації освіти стала сьогодні доступною 

українському суспільству завдяки такому глобальному явищу як Інтернет. 

Дистанційне навчання – це сукупність сучасних інформаційних технологій, 

які забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі від 

викладачів до студентів і слухачів. Дистанційна освіта (distancelearning) є 

найбільш адекватною відповіддю на виклик, що нам кидає сучасне життя. 

Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у 

процесі, надання студентам можливості самостійної роботи з освоєння знань 

за відсутності викладача, а також консультаційний супровід у процесі 

навчання. Пріоритетним напрямком розвитку освіти є впровадження 

технологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного 
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процесу, ефективність та доступність освіти, підготовку лікаря до діяльності 

в сучасному інформаційному суспільстві.  

Згідно Наказу МОЗ України № 1088 від 10.12.2010р. «Про 

удосконалення післядипломної освіти лікарів», БДМУ впроваджує в 

навчальний процес на післядипломному етапі різні форми дистанційної 

освіти. Співпрацівники кафедри анестезіології та реаніматології здійснюють 

пошук інноваційних форм і методів навчання, розробляють графологічне 

структурування діагностичних заходів при невідкладних станах, алгоритми 

диференційної діагностики захворювань та їх лікування, на постійній основі 

читають лекції в режимі on-line для лікарів-інтернів та сімейних лікарів-

курсантів з фаху «загальна практика - сімейна медицина» під час первинної 

спеціалізації. Ми розробили програму для слухачів-курсантів, кінцевою 

метою якої є формування дослідницьких навичок слухачів засобами сучасних 

електронних медичних баз даних з використанням методології доказової 

медицини. 

Слід врахувати, що система дистанційного навчання розрахована на 

людей достатньо свідомих, які не потребують постійного викладацького 

контролю. Тому важливу роль при дистанційному навчанні відіграє активна 

мотивація слухачів, їх здатність до самоорганізації. Важливим компонентом 

дистанційного навчання є розгляд практичних ситуацій під час лікування, 

можливість кожному проявити себе, самореалізуватися. У процесі дистан-

ційного навчання найчастіше використовують навчальний матеріал в 

електронному вигляді та на паперових носіях. Вміння працювати в 

навчальному сервері допомагає інтернам оволодівати навчальним матеріа-

лом. У системі дистанційного навчання немає обмежень у кількості кур-

сантів. Практика дистанційного навчання доводить, що багато часу займає 

заочний неконтактний період, коли інтерн займається самостійно. У цей 

період обов‘язково має підтримуватися інформаційний обмін між викладачем 

та інтерном у вигляді консультацій через комп'ютерну мережу. Зворотний 

зв'язок у системі дистанційного навчання є абсолютним її атрибутом і 

повинен забезпечувати психологічний комфорт у процесі навчання.  

Розробка навчально-методичних матеріалів для дистанційного навчання 

здійснювалася із врахуванням психологічних закономірностей сприймання, 

пам'яті, мислення, уваги, а також вікових особливостей інтернів. Це пояс-

нюємо тим, що пізнавальні процеси студентів безпосередньо впливають на 

засвоєння навчального матеріалу. 

Кваліфікована підготовка лікарів-інтернів та курсантів вимагає постій-

ного оновлення теоретичних знань і практичних навичок, сприяє впрова-

дженню інноваційних дидактичних та комп‘ютерних технологій, 

поліпшенню менеджменту освітнього процесу. 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

358 

 

РЕПРОДУКТИВНІ, АКТИВНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ 

НАВЧАННЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ 

М.М. Кокалко  

Кафедра анестезіології та реаніматології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Програма підготовки лікарів-інтернів з фаху «Анестезіологія» та 

«Медицина невідкладних станів» передбачає засвоєння значного об‘єму 

теоретичних знань та практичних навичок, що вимагає використання у 

навчальному процесі сучасних методів педагогіки. Аналіз методології 

викладання, таких як таксономія Блума та «Навчальна піраміда» ілюструє 

ефективність різних форм навчання у засвоєнні матеріалу: 

- репродуктивні (пасивні) методи: лекції, опитування – 5-10%; 

- активні методи: тематичні дискусії, ситуаційні завдання – 50%; 

- інтерактивні методи: навчання через практичні дії, навчання інших –

75-90%. 

Процес підготовки лікарів передбачає проведення лекційних, 

семінарських, практичних занять, а також дистанційні форми навчання 

(система «MOODLE»). Впровадження інтерактивних складових («майстер-

клас», «рольові ігри», «дискусія за круглим столом», «відеодемонстрація і 

клінічнийрозбір») під час лекційних та семінарських занять дозволяє 

ілюструвати подання матеріалу і покращити рівень його засвоєння. 

Обов‘язковою складовою практичних занять лікарів-інтернів є 

елементи «навчання через практичні дії» та «навчання інших», це зокрема – 

закріплення теоретичних знань та відпрацювання практичних навичок на 

тренажерах (створення груп «інструктор-стажер» та їх подальша ротація), а 

після досягнення відповідного рівня – практична робота (під контролем 

куратора) із пацієнтами у складі бригад екстреної невідкладної медичної 

допомоги, в операційних та у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. 

Таким чином, удосконалення репродуктивних та активних форм 

навчання, а також імплементація елементів інтерактивності у процес 

підготовки лікарів-інтернів, дозволяє покращити якість викладання і в 

кінцевому результаті підвищити рівень підготовки фахівців. 

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО СКЛАДАННЯ 

МОДУЛЯ «НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ» В НЕОНАТОЛОГІЇ 

Л.В. Колюбакіна  

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Упровадження в Україні світових стандартів організації та забезпечення 

невідкладної допомоги і, зокрема, в галузі педіатрії та неонатології, потребує 

відповідної післядипломної підготовки лікарів-інтернів. Важливе значення 

має базовий рівень професійної освіти, володіння необхідними теоретичними 
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знаннями та вдосконалення практичних навичок надання медичної допомоги, 

мотивація до навчання та застосування різних освітніх технологій. В умовах 

реформування освіти особливого значення набувають сучасні ефективні 

форми контролю знань та стандартизовані багатопрофільні тестові завдання. 

Одним із етапів перевірки якості отриманих знань та готовності лікарів-

інтернів до самостійної роботи є здача ліцензійного інтегрованого іспиту 

«Крок-3. Загальна лікарська підготовка (Крок-3. ЗЛП)». Вагомим 

компонентом навчання є включення в програму первинної спеціалізації 

елемента кредитно-модульної системи у вигляді модулю «Невідкладні 

стани», питання якого відповідають структурі ЛІІ «Крок- 3. ЗЛП». Основною 

метою модульного контролю «Невідкладні стани» є підвищення мотивації 

лікарів-інтернів до підготовки до іспиту, об‘єктивізація заключної оцінки з 

невідкладних станів, у тому числі, з неонатології. Мета викладача – 

підготувати лікарів-інтернів не тільки щодо отримання достатнього відсотку 

вірних відповідей, але й надати знання для використання в медичній 

практиці. Навчання лікарів-інтернів різних спеціальностей з модуля «Невід-

кладні стани», особливо такого складного підрозділу як неонатологія, має 

певні труднощі, зокрема, не завжди достатній базовий рівень теоретичних 

знань, недостатня мотивація до вивчення такої вузької дисципліни, немож-

ливість використання отриманих знань у своїй практичній діяльності. 

Виходячи з цього, метою роботи була оцінка ефективності проведення 

модульного контролю «Невідкладні стани» з неонатології лікарями-

інтернами різних спеціальностей на кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних 

хвороб. Із моменту затвердження ліцензійного іспиту «Крок-3. ЗЛП» на 

кафедрі розроблені та проводяться практичні заняття з питань інтенсивної 

терапії та невідкладної допомоги новонародженим. Для визначення 

вихідного рівня знань створена база тестових завдань на основі сучасних 

протоколів та стандартів лікування, яка пропонується лікарям-інтернам. За 

результатами рішення тестового буклету відбувається обговорення 

проблемно-орієнтованих клінічних ситуацій та ситуаційних задач. 

Розглядаються принципи проведення первинної реанімаційної допомоги 

новонародженим та надання невідкладної допомоги при деяких критичних 

станах. Даний підхід дозволяє поповнити та розширити знання з питань 

невідкладної допомоги в неонатології, а не тільки механічно запам'ятовувати 

матеріал. Застосування сучасних комп'ютерних технологій дає можливість 

використовувати отриману інформацію при самостійній роботі в інфор-

маційному середовищі «Moodle», де представлена база тестових завдань та 

методичне забезпечення практичного заняття. Виданий на кафедрі учбово-

методичний посібник для підготовки до ліцензійного тестового іспиту 

«Крок-3. ЗЛП» для лікарів-інтернів «Невідкладні стани в педіатрії» містить 

більше ніж 30 невідкладних станів у педіатричній практиці та набори 

тематичних типових тестів формату «Крок-3. ЗЛП». Аналіз результатів 

тестування лікарів-інтернів з питань невідкладної допомоги в неонатології 

впродовж поточного року показав, що відсоток правильних відповідей 
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лікарів-інтернів терапевтичного профілю сягав - 86,3%, хірургічного - 83%, 

акушер-гінекологів - 83%, педіатрів - 95,5%, що свідчить про достатньо 

високий вихідний рівень знань. У той же час, середній бал здачі модуля 

«Невідкладні стани» в педіатрії, у тому числі й неонатології, склав серед 

інтернів-педіатрів - 3,72 бали, інтернів терапевтичного профілю - 3,24 бала, 

хірургічного - 3,22 бали, акушер-гінекологів - 3,5 бали. Це свідчить про те, 

що проблемними питаннями підготовки лікарів-інтернів є здатність до 

самостійного прийняття рішень в умовах навчання за кредитно-модульною 

системою. Таким чином, підготовка лікарів-інтернів до здачі модуля 

«Невідкладні стани» з розділу педіатрія, в тому числі з неонатології, на 

кафедрі здійснюється як системний керований процес, який включає різні 

форми навчання та етапного контролю. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА 

ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ РІВНІ ОСВІТИ 

В.М. Коновчук 

Кафедра анестезіології та реаніматології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Одним із проблемних питань викладання анестезіології та інтенсивної 

терапії на циклах післядипломної підготовки (передатестаційні, тематичні 

удосконалення, спеціалізації) є респіраторна терапія, в т.ч. штучна венти-

ляція легень (ШВЛ), зокрема, при респіраторному дистрес-синдромі, який 

супроводжує перебіг всіх критичних станів. 

ШВЛ є одним з найбільш ефективних методів інтенсивної терапії. 

Разом з тим, це один із найскладніших методів, тому що він вимагає від 

лікаря як глибоких знань і навичок, так і наполегливої праці та терпіння. 

Крім того, життя хворого, який знаходиться на ШВЛ, багато в чому залежить 

від складної апаратури та від вміння персоналу працювати з нею. Неабияке 

значення має кваліфікація середнього медичного персоналу в проведенні 

догляду за хворим, дотриманні режиму асептики-антисептики. Ефективність 

використання навіть найсучаснішої дихальної техніки і найбільш прогре-

сивних режимів ШВЛ може бути перекреслена некваліфікованим доглядом 

за хворим чи приєднанням нозокоміальної інфекції. 

Безпека проведення ШВЛ як під час анестезії, так і в умовах інтен-

сивної терапії залежить, від цілого ряду факторів: адекватності оцінки 

загального стану хворого, правильності вибору режимів ШВЛ, наявності 

необхідних засобів моніторингу, можливостей респіратора, кваліфікації 

анестезіолога, його вміння прогнозувати розвиток ускладнень, своєчасно та 

правильно провести корекцію. Останнім часом використання таких засобів 

моніторингу, як пульсоксиметрія, капнографія, аналіз газового складу крові 

міцно входять у стандарти ШВЛ. На сьогоднішній день проведення ШВЛ без 

необхідних засобів моніторингу не може вважатися безпечним. Вико-

ристання відносно простого методу ШВЛ з можливістю контролю за газовим 
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складом крові є більш безпечним, ніж проведення сучасного і складного 

методу ШВЛ без оперативного отримання інформації про реакцію хворого на 

задані параметри вентиляції. На сьогоднішній день найбільш слабкою 

ланкою в проведенні анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії 

хворих є саме відсутність можливостей проведення адекватного моніторингу.  

Респіраторна підтримка є одним із наймолодших напрямків медицини. 

Лише за останнє десятиліття відбулися прогресивні зміни в цій галузі: 

широкого запровадження набули різні методи «легенево-протективної 

ШВЛ», значно розширилися можливості лікування хворих з найтяжчим 

ступенем пошкодження легень - гострий респіраторний дистрес-синдром. 

Зараз у пацієнтів, що знаходяться в критичному стані, все більше функцій 

організму лікар бере під свій контроль. При цьому зростає залежність 

хворого від якості моніторингу та сумлінності лікаря. Особливо великих 

зусиль при проведенні ШВЛ доводиться докладати у тому випадку, коли 

наявна респіраторна техніка у виборі режимів вентиляції та якості 

моніторингу параметрів вентиляції поступається зразкам імпортної техніки. 

Тому якість надання допомоги хворим у критичному стані багато в чому 

залежить не тільки від лікаря, але і від того, як організована й оснащена 

служба анестезіології та інтенсивної терапії в даній лікувальній установі. 

Важливим чинником є ступінь усвідомлення керівництвом лікувального 

закладу проблем і потреб цієї служби. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЛІКАРІВ 

АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ НА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ  

ЦИКЛАХ НАВЧАННЯ 

С.Є. Косілова  

Кафедра акушерства і гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На даний час головним завданням вищої освіти є забезпечення 

необхідної якості професійної підготовки фахівців і пошук механізмів 

підвищення її рівня. Вимоги до якості підготовки і удосконалення знань і 

умінь лікарів передбачають організацію науково-обгрунтованої системи 

навчання на післядипломному етапі. Особливості навчання на 

передатестаційних циклах (ПАЦ) диктують необхідність удосконалювати 

різноманітні форми та методи вищої медичної освіти. Викладання матеріалу 

на ПАЦ, де усього 7,6 % складають лекції, 17,4 % - семінарські заняття і 

37,8 % - практичні заняття, в основному носить дискусійний характер, 

переважно у вигляді співбесіди, що вимагає нетрадиційної побудови та 

проведення занять. Лікарі-слухачі мають вже певний практичний досвід, 

яким вони обмінюються. Разом з тим, існує велика кількість клінічних 

прикладів, етіологію яких вони не можуть пояснити, і не завжди 

застосовують вірні засоби для вирішення даної проблеми. В таких ситуаціях 

велике значення має високий фаховий рівень підготовки досвідчених 
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викладачів, які вміють відповісти на всі питання, допомогти скласти 

алгоритм дій лікаря при різній патології.  

Досвід викладання на ПАЦ показує, що лікарі, які працюють 

десятиріччями у практичній охороні здоров‘я, потребують ретельного 

оновлення своїх теоретичних знань, дефіцит яких компенсується великим 

практичним досвідом. Разом з тим, лікарі з невеликим стажем практичної 

роботи, гірше володіють практичними навичками, не завжди можуть надати 

адекватну допомогу. Тому під час занять велика увага приділяється сучасним 

аспектам етіології та патогенезу різної акушерської та гінекологічної пато-

логії, тим змінам у стратегії їх діагностики і лікування, які відбулись за 

останні роки. Особлива увага приділяється оволодінню навичками, визна-

чення невідкладного стану та вживання адекватних заходів щодо надання 

невідкладної допомоги згідно протоколів, рекомендованих МОЗ України.  

Враховуючи те, що у післядипломній освіті значне місце займає 

самоосвіта, співробітниками кафедри проведена велика робота по створенню 

умов для неї. Завдяки новітнім педагогічним, інформаційнім та технічним 

можливостям лікарі-слухачі можуть через Інтернет ознайомитися з 

навчальним матеріалом ПАЦ, який представлений у вигляді конспектів тем 

практичних та семінарських занять, презентацій лекцій. Наприкінці кожної 

теми розміщені питання для самоконтролю, наведені тестові завдання, наочні 

аудіо- та відеоматеріали. Включення в систему MOODLE методичних 

матеріалів, відеороликів, які відтворюють реальні лікарські маніпуляції, 

оперативні втручання, надання невідкладної допомоги дозволяє краще 

засвоїти навчальний матеріал, підвищити фахову підготовку. Разом з тим, 

відеофільми і Internet-система не можуть замінити клінічні приклади, 

безпосередній розбір випадку біля ліжка хворого, участь у оперативних 

втручаннях. Тому, під час практичних занять постійно застосовуються 

активні методи і форми проведення занять: аналіз конкретних ситуацій у 

вигляді розбору клінічних хворих, проведення практичних тренінгів біля 

ліжка хворого, а також кейс-метод, що є методом активного пізнання. 

Таким чином, поєднання сучасних інноваційних технологій з практик-

ними заняттями в клініці є найефективнішим засобом підготовки фахівців. 

ЕМБЛЕМИ ЕСКУЛАПІВ 

П.М. Ляшук, Р.П. Ляшук 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Впродовж віків медицина мала багато емблем, одні з них збереглися і 

досі, інші – залишилися в минулому. Всі нині визнані емблеми можна умовно 

розподілити на дві групи: загальні і окремі (спеціальні) (Я.Ф. Радиш, 2012). 

До загальних медичних емблем відносяться такі, що символізують 

медицину в цілому: 
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- змія (найбільш поширена емблема, яка в різних модифікаціях прийнята 

багатьма народами світу); 

- змія з чашею (символізує добрі сили, які протистоять хворобам, 

стражданням і смерті й ототожнюються із змією) – основа багатьох медичних 

емблем;  

 
- змія, що обвила посох Асклепія – Ескулапа, посох (палиця) – атрибут 

літньої людини; 

- відома класична скульптура Асклепія із зміями, що обвивають посох; 

- «панацея» – Панацеєю звали дочку міфічного бога – лікаря Асклепія. 

Скульптор Краковецький ще в ІХ столітті зобразив її зі змією в руках і 

поставив у м. Чернівці при вході до аптеки №5 (вул. Головна, 33). Вона 

нібито мала ліки від усіх бід; 

-  

 
 

- змія, яка обвиває триніжок Апполона; 

- жезл Гермеса – Меркурія (дві змії, які обвивають посох); 

- дзеркало із змією (дзеркало – символ обережності); 

- свічка із змією; 

- Асклепій з палаючим смолоскипом. Античний смолоскип у 

середньовіччі замінений свічкою. Ван Тюльпіус у ХVІ столітті запропонував 

як емблему для медицини запалену свічку з девізом: «Allis interviendo ipse 

consumor» – світячи іншим, згораю сам; 
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- яйце (символ початку всього живого); 

- серце на розкритій долоні (символізує кардіологію), ця емблема 

використана в скульптурі, що присвячена лікарям, що загинули в роки Другої 

світової війни і встановлена біля корпусу Львівського медичного 

університету ім. Д. Галицького.  

До спеціальних (окремих) медичних емблем відносяться такі, що 

символізують окремі галузі та напрями медицини:  

- флорентійське немовля; 

- пентаграма (п‘ятикутна зірка – талісман проти різних демонів); 

- крапля крові (емблема служби переливання крові); 

- лотарингський хрест і біла ромашка (обрано протитуберкульозними 

організаціями); 

- деякі хірургічні інструменти; 

- червоний хрест з півмісяцем; 

- зображення лева і сонця; 

- логотипом Всесвітнього дня боротьби з діабетом є синє коло (круг), що 

уособлює численність людей, які хворіють на діабет у всьому світі; 

- ступка з макогінчиком (емблема фармації); 

- конвалія (з неї готували ліки) тощо. 

ВООЗ на І Всесвітній асамблеї (Женева, 1948) затвердила емблему 

ООН: карта світу з вінком переплетених оливкових гілок і золотою 

окантовкою з посохом, обвитим змією.  

Впродовж віків медицина мала багато емблем, одні з них збереглися і 

досі, інші – залишилися в минулому. На Х-й Генеральній асамблеї 

Всесвітньої медичної асоціації прийнято міжнародну медичну емблему – 

прямий вертикальний посох і змія, що обвиває його. 
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НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ 

П.М. Ляшук, Р.П. Ляшук 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Діагноз підкажуть зморшки  

Досвідченому лікареві досить подивитися на обличчя пацієнта, аби 

визначити, на які недуги той хворіє, позаяк зморшки на обличчі та складки 

шкіри вкажуть на різноманітні захворювання внутрішніх органів. Виражені 

горизонтальні зморшки на лобі – свідчення того, що ця людина страждає на 

головний біль. Тому в тих, хто часто скаржиться на гострі напади мігрені, ці 

лінії особливо чітко виражені. Якщо вони уривчасті – це ознаки порушень 

вегетативної нервової системи. Багато горизонтальних тонких дрібних 

неглибоких зморшок свідчать про мінливість і легкість характеру жінок, вони 

мають нахил милуватися красою.  

Вертикальні зморшки на переніссі вказують на аритмію серця. А у тих, 

хто переніс інфаркт міокарда, вони виражені особливо сильно. Коли зморшки 

різної довжини і нерівні - це ознака ревнивості, запальності, образливості. 

Якщо зморшки біля очей, що утворюються під час посмішки, 

залишаються помітними й при серйозному виразі обличчя – це ознака слаб-

кості сечового міхура. Багато зморшок, подібних на лучинки, які відходять 

від зовнішнього краю очей і направлені вгору свідчать про лукавий характер. 

Про оптимістичний характер говорять «гусячі лапки» в куточках очей і губ. 

Довгі, загнуті пушисті вії бувають у людей, схильних до легеневої патології.  

Глибокі носогубні складки свідчать про те, що пацієнт страждає від 

печії і у нього буває відчуття переповнення шлунка. Якщо носогубні складки 

поширюються до куточків рота – це ознака підвищеного ризику щодо розвит-

ку виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки й гастриту. Асиме-

тричні складки можуть свідчити про примхливий характер, розчарування, 

впертість. А якщо вони нерівні - слід звернути увагу на стан ніг.  

Вертикальні зморшки між носом і верхньою губою утворюються у разі 

порушення обміну речовин. Організм отруюють токсичні речовини – рештки 

перетравленої їжі, а також нікотин та пестициди. Можливі такі наслідки 

порушення процесу травлення, розвиток цукрового діабету з гострим 

перебігом. Опущені кути очей і рота – зовнішні прояви депресії. Капілярна 

сіточка на щоках – сигнал підвищеного артеріального тиску та схильності до 

інсульту. Кокетливо привідкритий рот – ознака аденоїдів, гаймориту. 

Землистий колір обличчя, «опущене» обличчя – може бути симптомом 

розвитку пухлинного захворювання. 

Досвідченому лікареві досить подивитися на обличчя пацієнта, аби 

визначити, на які недуги той хворіє. Безумовно, вищевказані зморшки, зміни 

виразу обличчя не слід сприймати буквально, це лише ескіз до портрету, а не 

сам портрет. 
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За почерком діагноз 

Сучасна графологія може виявляти характер, здібності, професійні 

нахили людини, ознаки старіння, допомогти їй при виборі спеціальності, при 

налагодженні сімейних стосунків, а також встановленні симптомів низки 

хвороб.  

Процес написання – складна дія, яка викликає рух цілої низки 

психомоторних структур. О. Лур‘є вперше звернув увагу на зв‘язок фізичних 

і духовних якостей людини з її почерком. Отже, логічно, що у почерку 

відбиваються усі зміни, що відбуваються в організмі і викликані хворобою.  

Фахівці стверджують, що можна розпізнати виникнення гіпертонічної 

хвороби ще до її клінічних проявів. Почерк при цьому стає вуглуватим, з 

нерівним натиском. На початковій стадії хвороби літери мають слабий 

натиск, між словами виникають великі пробіли.  

Якщо спостерігається уривчастість у написанні деяких літер, їх 

невиразність, то це свідчить про депресивний стан людини. Надмірна 

округлість літер – свідчення безвиході. При виразковій хворобі лінії літер 

хаотичні, деякі недописані. Це ознака високо психічного і м‘язово – 

нервового напруження.  

При схильності до шизофренії почерк слабко контрастний, майже без 

натиску. У верхній частині літери нерівні, їх важко читати, що свідчить про 

кризовий стан людини, а надто великий нахил літер символізує розлад 

емоційної сфери. При хворобі Паркінсона почерк не рівний, не виразний, 

літери стрибають, напливають одна на одну, рядки не рівні.  

Якщо лікування хвороби вибрано правильно, то почерк хворого має 

стабілізуватися, стати таким, яким він був до хвороби.  

Висувається припущення, що за допомогою правильного письма можна 

лікувати людей. При цьому радять писати спокійно, ретельно виводити 

літери. Саме завдяки такому старанню відбувається вплив на хворий орган, в 

дію вступає механізм захищених реакцій. Та власне у цьому і полягає 

автогенний тренінг.  

Незважаючи на давні традиції, графологія, зокрема медична, порівняно 

молода наука, яка постійно збагачується і розвивається.  

ПЕРШИМ ШПРИЦАМ – 350 РОКІВ 

П.М. Ляшук, Р.П. Ляшук 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Історія створення та удосконалення пристроїв для введення рідин в 

організм хворого шляхом ін‘єкції бере свій початок за багато років до нашої 

ери. Але перші важливі кроки в зародженні та створенні методики паренте-

рального введення лікарських засобів були зроблені у середині ХІІ століття. 

У 1628 р. англійський фізіолог В. Гарвей створив учення про систему 

кровообігу. Вже через 20 років французький філософ та фізик Б. Паскаль 
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запропонував прообраз сучасного шприца. Пізніше на засіданні 

Лондонського королівського товариства демонструвалися перші 

внутрішньовенні інфузії, перше переливання крові. Оксфордський архітектор 

і лікар в якості голки використав пташине перо, а замість шприца – міхур риб 

і тварин. Повідомлення про це було опубліковано в 1665 р. Отже, цей рік 

можна вважати датою першого застосування шприців. З цього часу минуло 

вже 350 років. Приблизно в той час німець Й. Ельстольд, використовуючи 

ідею К. Рея, зробив спробу внутрішньовенної ін‘єкції та переливання крові 

від людини до людини. Історія знає ще одного попередника сучасного 

шприца, відомого як своєрідний «стилет». 

Другим днем народження шприца як медичного інструменту вважають 

1853 р., коли француз Ш. Провац винайшов шприц та порожню голку, а 

шотландець О. Вуд запропонував метод їх використання. У 1894 р. завдяки 

склодуву Фурньє був створений перший шприц зі скла. У 1906 р. 

сконструйовано багаторазовий шприц типу «рекорд» зі скляним циліндром, 

металевим поршнем і металевою голкою. Переважним методом стерилізації 

шприців та голок було кип‘ятіння. 

У 1949 – 1950 рр. А. Сміт отримав патент США на одноразові шприци 

зі скла. Але нову революцію у використанні засобів приніс 1955 р. Саме тоді 

шприц набуває нових якостей, на зміну скляній багаторазовій конструкції 

приходить одноразовий пластиковий шприц, який був створений 

новозеландським ветеринарним лікарем К. Мердоком. Тим самим ризик 

інфекції від одного пацієнта до іншого був зведений до мінімуму. Патент на 

винахід такого одноразового шприца був зареєстрований цим автором в усіх 

країнах світу. 

Для захисту пацієнта М. Коска у 2009 р. конструює шприц, який після 

розкриття упаковки змінює свій колір з прозорого на яскраво – червоний, 

чим попереджає пацієнта про його не стерильність або повторне 

використання. Ще одним винаходом автора є шприц, що само блокується 

(саморуйнується) після використання.  

На сьогодні медичні шприци постійно удосконалюються та набувають 

нових форм, якостей та функціональності. 

ВИКЛАДАННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ НАЛЕЖНОЇ 

ЛАБОРАТОРНОЇ ПРАКТИКИ НА ЦИКЛІ ТЕМАТИЧНОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ «КЛІНІЧНА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»  

Н.М. Малкович, І.В. Окіпняк  

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Лабораторна діагностика патології внутрішніх органів є важливою 

складовою диференційно-діагностичного процесу. Тому на кафедрі пропе-

девтики внутрішніх хвороб з 2014 року проводиться викладання циклу тема-

тичного удосконалення лікарів «Клінічна лабораторна діагностика». 
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Слухачами циклу насамперед є лікарі-лаборанти лікувально-профілактичних 

закладів області та лікарі інших клінічних спеціальностей, оскільки спектр 

проблем та питань, що розглядаються під час лекційної та семінарської 

частин курсу, є досить широким та торкається не тільки техніки проведення 

певних лабораторних досліджень, але й здебільшого клінічній інтерпретації 

виявлених змін. 

Основні завдання ведення даного курсу тематичного удосконалення 

розглядаються наступним чином. По-перше, це техніка проведення, покази та 

протипокази до проведення основних скринінгових та уточнювальних 

клінічних лабораторних досліджень in vivo та in vitro. При цьому на заняттях 

оцінюються технічні можливості лабораторій лікувально-профілактичних та 

діагностичних медичних закладів краю. При цьому наголошується, що 

сучасний розвиток практичної медицини висуває наступну вимогу – 

максимальна об‘єктивізація лабораторно-діагностичного процесу із 

впровадженням міжнародних принципів належної лабораторної практики. 

При цьому слід пам‘ятати та розуміти, що їх дотримання цілком залежить не 

тільки від кваліфікації лікаря, але й від наявності спеціального обладнання. 

Необхідність дотримання основних принципів належної лабораторної 

практики ілюструється на досить простому прикладі забору мокротиння для 

клініко-лабораторного дослідження. Відомо, що цей простий та доступний 

спосіб дослідження виділень дихальних шляхів є одним з основних в 

скринінгу носійства кислотостійких бактерій. В умовах пандемії туберку-

льозу, що спостерігається в Україні останніми роками, актуальність та 

необхідність правильного проведення даного теста у всіх пацієнтів з 

респіраторними скаргами не підлягає обговоренню. На практичних заняттях 

ретельно розглядаються правила забору мокротиння, регламентовані 

міжнародними консенсусами, адже лікар є інструктором для медичного 

персоналу, що безпосередньо готує матеріал для лабораторного дослідження.  

Слухачам також на практичних заняттях демонструються сучасний 

одноразовий посуд, що повинен застосовуватися для забору матеріалу для 

клінічних та бактеріологічних досліджень, демонструються методики вико-

ристання вакуумних систем для забору венозної крові та пояснюються 

основні правила безпеки при використанні цих пристроїв. 

Окремим питанням, що розглядається на практичних заняттях, є 

перспективи впровадження в клінічну практику нових методик лабора-

торного дослідження. Питання є на часі, адже, до прикладу, якщо тропо-

ніновий тест або визначення Д-димеру ще десять років тому назад в Україні 

були предметом використання «чисто» академічної науки, то на теперішній 

час це вже рутинні повсякденні методики, що повинні використовуватися в 

кожному терапевтичному стаціонарі, що надає медичну допомогу на ІІ-ІІІ 

рівні. Наприклад, такою перспективною методикою є визначення в крові 

концентрації гомоцистеїну, що корелює із серцево-судинною 

захворюваністю та смертністю. 
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Наступним завданням є викладення сучасних поглядів на результати 

проведених тестів. У педагогічному процесі постійно підкреслюється, що 

лікар-лаборант не просто виконавець лабораторних тестів, а й повноцінний 

учасник діагностично-лікувального процесу, що може порадити та 

призначити необхідні клінічні дослідження, які доцільно застосовувати у 

конкретного хворого з огляду на високу вартість значної кількості 

високотехнологічних досліджень. Ідеальним лікарем-лаборантом, на наш 

погляд, є спеціаліст, що бере активну участь у консультативній роботі, тісно 

співпрацює з лікуючим лікарем. На превеликий жаль, все частіше 

практикується повний відрив спеціалістів з лабораторної діагностики від 

клінічної роботи, пряме та переносне його дистанціювання від особистості 

пацієнта, перетворення лікаря на чисто технічний персонал.  

Безперечно, слухачами даного циклу тематичного удосконалення 

повинні бути і практикуючі лікарі загальної практики-сімейної медицини, 

терапевти, кардіологи, пульмонологи, гастроентерологи тощо. Метою 

освітнього процесу є ознайомлення наших колег з сучасними поглядами на 

тлумачення отриманих результатів лабораторних досліджень, процесом 

моніторування лікувального процесу за допомогою клініко-лабораторних 

досліджень, діагностичними можливостями лабораторій, що працюють у 

Чернівецькій області, профільних науково-дослідних закладах України. 

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОВОЛОДІННЯ ПРАКТИЧНИМИ 

НАВИЧКАМИ ПРОВЕДЕННЯ ОНКОПРОФОГЛЯДІВ ЖІНОЧОГО 

НАСЕЛЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ 

Л.В. Никифор 

Кафедра сімейної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Організація та безпосереднє проведення онкопрофоглядів (ОПО) 

жіночого населення є невід‘ємною складовою функційних обов‘язків 

сімейних лікарів. Так, згідно з Клінічним протоколом «Дисплазія шийки 

матки. Рак шийки матки», затвердженому Наказом МОЗ України від 

02.04.2014 р. № 236: «Лікарі загальної практики – сімейні лікарі відіграють 

важливу роль в організації раннього виявлення безсимптомного раку, 

заохоченні жінок до участі у скринінгових обстеженнях, сприянні виконанню 

всіх рекомендацій спеціалістів під час протипухлинного лікування, 

забезпеченні належної паліативної допомоги».  

На перехідному етапі, коли реформована у відповідності до світових 

стандартів первинна мережа функціонує поряд з вторинною мережею, яка 

структуровна ще за «радянськими» нормативами, проведення онкопрофог-

лядів у містах здійснюється переважно на вторинному рівні надання мед до-

помоги (жіночі консультації, оглядові кабінети поліклінік). За цих умов, 

послуги з проведення ОПО лікарями загальної практики-сімейної медицини є 

на даний час неконкурентноспроможними в міських поселеннях.  
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У сільській місцевості, де значна питома вага профоглядів жіночого 

населення традиційно проводилась переважно акушерками, є значні резерви 

покращення вторинної профілактики раку шийки матки за умов якісного 

оволодіння сімейними лікарями навичками проведення онкопрофоглядів. 

Передбачається, що майбутні сімейні лікарі мають навчатися 

проводити ОПО жінок на базах стажування, але, як правило, керівники баз 

стажування не вважають цей напрямок підготовки першочерговим. У 

випадках, коли підготовка сімейних лікарів проводиться на курсах спеціа-

лізації, лікарі, які ще вчора працювали на педіатричних та терапевтичних 

дільницях, продовжують вважати, що проведення онкопрофоглядів жінок є в 

компетенції акушерок та лікарів спеціалістів. Тому зламати «пострадянські» 

стереотипи на базах стажування вдається не завжди. 

У цьому ракурсі цікавим напрямком навчання сімейних лікарів є 

проведення майстер-класів на базі Навчально-практичних центрів БДМУ. 

З метою покращення якості проходження практики студентами, 

лікарями-інтернами загальної практики-сімейної медицини (ЗПСМ), 

післядипломної перепідготовки медичних кадрів, відповідно до ст. 30 та ст. 

63 Закону України «Про вищу освіту» у 2012 році за участю кафедри 

сімейної медицини створено університетський Навчально-практичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги (НПЦ ПМСД) Буковинського 

державного медичного університету (БДМУ) на базі амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини с. Коровія Глибоцького району та у 2013 році – 

НПЦ ПМСД БДМУ на базі Комунальної установи «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Новоселицького району» с. Бояни).  

Згідно Положення про Навчально-практичний центр первинної медико-

санітарної допомоги, однією з основних функцій центрів є відпрацювання 

лікарями-інтернами, студентами VI курсу практичних навичок обстеження 

пацієнтів та алгоритмів надання первинної медико-санітарної допомоги на 

селі; формування знань і вмінь диспансеризації населення. 

Навчально-практичні центри ПМСД оснащені типовим обладнанням 

згідно вимог МОЗ України, що дозволяє проводити достатню кількість 

онкопрофоглядів під час майстер-класів. 

Майстер-класи доцільно проводити паралельно з оглядами, наприклад 

дитячого населення або паралельно з майстер-класами з офтальмології, 

отоларингології тощо. При цьому, жінок завчасно попереджають про можли-

вість проходження ОПО та консультування у профільного спеціаліста мед-

університету. До навчання залучаються групи, кількість слухачів в яких, як 

правило, три-чотири лікаря. Як показує досвід, для достатнього оволодіння 

навичками проведення оглядів жіночого населення з взяттям матеріалу для 

цитологічного та бактеріоскопічного дослідження, проведенням проби 

Шиллєра та проби з оцтовою кислотою, достатньо одноденного майстер-кла-

су, оскільки питання оволодіння цими простими навичками полягає у великій 

мірі у подоланні сімейними лікарями, так званого, психологічного бар‘єру. 
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Ще одним резервом покращення навичок практичної гінекології у 

сімейних лікарів є залучення лікарів-інтернів та курсантів до проведення 

косультативних прийомів викладачем акушерства і гінекології як на клінчній 

базі, так і під час виїздів в ЦПМСД в сільські райони, під час яких 

здебільшого проводиться як огляд в дзеркалах, так і бімануальне 

дослідження. Власний досвід курації ЗОЗ Сторожинецького району показує 

високу ефективність даного підходу. 

Таким чином, якісна підготовка сімейних лікарів з питань проведення 

онкопрофоглядів жіночого населення є вагомим чинником зниження занедба-

ності та, відповідно, смертності від раку шийки матки в сільській місцевості. 

Оволодіння практичними навичками проведення онкопрофоглядів жіночого 

населення доцільно проводити в умовах Навчально-практичних центрів 

БДМУ у вигляді майстер-класів з залученням невеликих (2-3 слухача) груп 

лікарів. Доцільно запровадити на кафедрі сімейної медицини проведення 

курсів тематичного вдосконалення для лікарів загальної практики-сімейної 

медицини з питань профілактики гінекологічних онкозахворювань.  

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ЛІКАРЯМ-

ІНТЕРНАМ ТА ЛІКАРЯМ-КУРСАНТАМ НА ЦИКЛАХ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – 

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА» 

О.Г. Плаксивий, І.В. Калуцький, О.О. Мазур  

Кафедра дитячої хірургії та отоларингології (курс отоларингології) 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Сучасний стан розвитку системи охорони здоров‘я потребує від 

лікарів, які проходять інтернатуру та спеціалізацію за фахом «загальна 

практика – сімейна медицина» ретельного вивчення не тільки «базових» 

дисциплін, а також і вузьких спеціальностей, в тому числі отоларингології. 

Лікарська практика показує, що майже 25% усіх амбулаторних випадків 

захворювань потребують діагностичної або лікувальної допомоги отоларин-

голога. Одним з найбільш важливих питань медичної освіти в Україні є 

медичне забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних 

вимог, розробка уніфікованих методологій викладання певної спеціальності 

та критеріїв оцінювання знань лікарів-інтернів та лікарів-курсантів.  

Розділ «отоларингологія» для лікарів інтернів із спеціальності 

«Загальна практика – сімейна медицина» складається з 32 навчальних годин, 

які розподілені так: лекційних – 2; семінарських занять – 7; практичних 

занять – 23. На циклі спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина» 

для лікарів-курсантів розділ «отоларингологія» складається з 28 годин, з них 

лекційних – 10; семінарських занять -4; практичних занять – 14. 

Згідно з навчальною програмою розроблено календарно-тематичний 

план лекцій, практичних занять та самостійної лікарської діяльності, також 

складено методичні розробки семінарських занять, створено базу тестових 
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задач для перевірки вхідного та кінцевого рівня лікарів відповідно до кожної 

теми згідно з календарно-тематичним планом. Тематика семінарських занять 

охоплює найбільш важливі з клінічної точки зору нозологічні форми 

(гострий та хронічний середній отит, синуїти, ангіни, паратонзилярні 

абсцеси, травми та сторонні тіла ЛОР-органів), а також невідкладні стани в 

отоларингології: стенози верхніх дихальних шляхів, кровотечі, внутрішньо-

черепні та орбітальні ускладнення. 

Кінцевою метою вивчення курсу отоларингології є вміння лікарів-

інтернів та курсантів ставити попередній діагноз найбільш поширених ЛОР-

захворювань, визначати тактику ведення хворого, діагностувати невідкладні 

стани в отоларингології та надавати екстрену медичну допомогу в межах 

власної компетенції, вірно спрямовувати хворого у спеціалізовані заклади 

для подальшого лікування. На першому занятті лікарі-інтерни та курсанти 

отримують пакет методичних матеріалів для самопідготовки, диференційно-

діагностичні таблиці, сучасні схеми лікування деяких запальних захворювань 

ЛОР-органів та список рекомендованої для опрацювання літератури. 

Практичні заняття проводяться в оглядовому кабінеті у присутності пацієнта 

з відповідною патологією. Лікарі самостійно збирають анамнез та виконують 

ендоскопічне обстеження ЛОР-органів, їх увага акцентується на основних 

симптомах відповідного патологічного процесу, наводяться приклади з 

подібною симптоматикою, проводиться диференційна діагностика. Особлива 

увага приділяється відпрацюванню техніки окремих діагностичних та ліку-

вальних маніпуляцій. Перелік практичних навичок включає наступне: ендо-

скопічне дослідження ЛОР-органів, дослідження функцій носа, дослідження 

слуху, зупинка носової кровотечі за допомогою передньої тампонади, вида-

лення сірчаної пробки та неускладнених сторонніх тіл вуха, носа, глотки, 

промивання вуха, догляд за трахеостомічною трубкою, накладання пращепо-

дібної пов‘язки на ніс та пов‘язок на вухо, взяття мазків з носа та горла.  

По завершенню циклу навчання лікарі-інтерни та лікарі-курсанти 

складають залік, що включає перевірку практичних навичок та теоретичних 

знань. Кожному слухачу пропонується набір необхідних ЛОР-інтструментів 

для повсякденної лікарської роботи та перелік найбільш необхідної 

літератури з отоларингології, яка повинна бути у сімейного лікаря. 

Наведена форма методологічної організації та методичного 

супроводження курсу отоларингології для лікарів-інтернів та лікарів-курсан-

тів циклів спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина» дозволяє 

підготувати кваліфікованого лікаря загальної практики – сімейної медицини.  
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ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

АКУШЕРCЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА 

ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ОСВІТИ 

Л.М. Рак, Л.В. Никифор  

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасні вимоги щодо професійних навичок фахівців у галузі 

акушерства та гінекології диктують необхідність підвищення майстерності 

спеціалістів з питань надання ургентної акушерсько-гінекологічної патології, 

зокрема, щодо отримання навиків поетапної зупинки масивних акушерських 

кровотеч та проведення органозберігаючих операцій з метою збереження 

подальшої репродуктивної функції жінки.  

Для підвищення рівня знань фахівців у даному напрямку, кафедрою 

акушерства та гінекології у 2011 році створено цикл тематичного 

удосконалення (ТУ) «Актуальні питання невідкладного та оперативного 

акушерства». Навчання передбачає безпосередню участь кожного курсанта в 

проведенні акушерських та гінекологічних оперативних втручань, на яких 

відпрацьовуються навички хірургічної техніки перв‘язування маткових та 

яєчникових судин. 

Співробітники кафедри, які проводять вищевказаний цикл ТУ, 24–25 

квітня 2012 р. прийняли участь у науково-практичній конференції «Кровотечі 

в акушерстві: від міфів до сучасної практики», організаторами якої були 

Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних 

наук України, Національний проект «Нове життя: нова якість охорони 

материнства та дитинства», Асоціація акушерів-гінекологів України, 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 

Український державний інститут репродукції. Викладачі відзняли майстер-

класи видатних акушерів сьогодення. У відеоматеріалах конференції 

Крістофер Бі-Лінч детально демонстрував на моделі особливості виконання 

свого компресійного «рюкзачного» шва, після чого лікарі слухачі на 

ідентичному муляжі відпрацьовували шов під керівництвом викладача. 

Професор Сабаратнам Арулкумаран розповідав про застосування тампонади 

матки при її гіпотонії та балонних методів зупинки маткових кровотеч і, 

разом з консультантом Ессамом Ель Хамамом, також демонстрував їх 

застосування на моделях. Майстер-клас з перев'язки магістральних судин 

матки професор О.В. Голяновський провів разом з професором Луїсом Кітом. 

Професор Суелен Міллер показала використання непневматичного 

протишокового костюму NASG. Лікар акушер-гінеколог Махантеш Кароші 

разом з українськими колегами продемонстрував методи оцінки крововтрати 

при маткових кровотечах. Доцент Ніколь Хіггіс представила сучасні 

методики інфузійно-трансфузійної терапії масивних акушерських кровотеч. 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

374 

 

Ці відеоматеріали, відзняті співробітниками кафедри, сьогодні 

використовуються як навчальний матеріал при проведенні циклу ТУ 

«Актуальні питання невідкладного та оперативного акушерства». Відобра-

жається демонстрація покрокової техніки виконання вищезгаданих методик. 

Навички оперативної техніки відпрацьовуються на відповідних моделях 

(муляжах-імітаторах матки та додатків зі зв‘язковим апаратом та судинним 

компонентом), які створено викладачами циклу ТУ. Після ознайомлення 

слухачами з даними відеоматеріалами, під контролем викладача відпра-

цьовується покрокова техніка виконання вищевказаних операцій на муляжах. 

Такий підхід є надзвичайно актуальним та необхідним, оскільки 

оволодіння даними навичками на прикладному рівні в операційних 

молодими фахівцями є утрудненим, враховуючи нечасті випадки ургентних 

ситуацій як на робочому місці, так і під час навчання на двотижневому циклі 

ТУ. Слід зазначити, що практичні лікарі, особливо ті, які працюють в 

пологових залах, проявили неабиякий інтерес до даного циклу ТУ, оскільки 

вони зацікавлені оволодінням практичними навиками органозбереження під 

час масивних акушерських кровотеч і готовністю в будь-який момент надати 

дану допомогу при виникненні ургентної акушерської ситуації. 

РОЛЬ КАФЕДРИ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ У 

ВПРОВАДЖЕННІ МАЛОІНВАЗИВНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА 

ЛІКУВАННЯ У МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ 

Л.М. Рак, О.М. Юзько 

Кафедра акушерства та гінекології  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Впродовж останнього десятиріччя малоінвазивні ендовідеохірургічні 

втручання впевнено довели свої переваги та стали виконуватися в багатьох 

лікувально–профілактичних закладах обласного, міського, районного рівнів, 

що диктує необхідність підготовки відповідних фахівців. З цією метою 

кафедрою акушерства та гінекології Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» з 2011 

року проводиться навчання на циклі тематичного удосконалення (ТУ) 

«Основи лапаро- та гістероскопії в гінекології», який є одним із найбільш 

необхідних та перспективних серед інших циклів ТУ.  

Успішне вирішення цього завдання стало можливим завдяки ство-

ренню спеціального центру, обладнаного ендовідеохірургічним устатку-

ванням та інструментарієм, операційним блоком, спеціальним тренажером-

імітатором для відпрацювання початкового рівня практичних навичок, на 

якому можливе удосконалення навичок утримання, розсічення, десекції, 

коагуляції, зшивання тканин. Лікарі–курсанти та лікарі-інтерни мають змогу 

працювати в операційних, безпосередньо приймати участь в підготовці 

хворого до операції, виконанні оперативного втручання та післяоперацій-

ному веденні хворих.  
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Для підвищення мотивації до навчання та полегшення отримання знань 

використовують сучасні інформаційні технології: комп‘ютерне забезпечення 

навчального процесу, навчальні відеофільми, задокументовані відеофраг-

менти операцій, мультимедійне забезпечення навчальних програм. Співро-

бітники кафедри одними з перших долучились до новітньої презентаційної 

форми викладання лекційного матеріалу на платформі вебінар. Відповідні 

відеоматеріали на кафедрі використовуються як викладачами, так і 

слухачами під час самостійної підготовки до занять. Цей же принцип 

наочності реалізований і в мультимедійних заняттях, що проводяться, хоча 

ними неможливо замінити і звичні підходи – розбір клінічних випадків біля 

ліжка хворої, в операційній. Кураторами навчального циклу розроблено 

методичні матеріали та контролюючі методики навчання в системі 

електронного дистанційного навчання «Moodlе». Такі підходи дають 

можливість удосконалити навчальний процес під час навчання на даному 

циклі ТУ, а також стимулювати пізнавальну і творчу активність лікарів-

слухачів, лікарів-інтернів, дозволяють краще засвоювати навчальний мате-

ріал, збільшують зацікавленість до його вивчення, а з боку викладацького 

персоналу – дають можливість ведення постійного контролю за рівнем 

засвоєння навчального матеріалу.  

Однак, незважаючи на гостру необхідність підготовки фахівців 

вищевказаного рівня, наявність, зацікавленість та кількість слухачів напряму 

пов'язані із оснащеністю акушерсько-гінекологічних клінік сучасною ендо-

відеоскопічною апаратурою та, відповідно, потребою у підготовці фахівців 

даного профілю. Водночас, клініки, які уже оснащені ендоскоппічною 

апаратурою, потребують підготовки не лише одного-двох спеціалістів, а 

широкого кола лікарів, оскільки на сьогоднішній день, ендоскопічні 

втручання в багатьох випадках є альтернативою лапаротомних операцій, 

мають нижчу частоту післяопераційних ускладнень, значно скорочують 

терміни післяопераційного перебування у стаціонарі та покращують перебіг 

післяопераційного періоду. Сьогодні необхідною вже є підготовка лікарів 

гінекологічного профілю до роботи на ендовідеохірургічному обладнанні ще 

на етапі навчання в інтернатурі. Цей напрямок повинен мати, насамперед, 

практичну спрямованість.  
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ: 

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ ЦИКЛУ 

ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «ОСОБЛИВОСТІ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВІ» В СИСТЕМІ 

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ 

Л.В. Ринжук, В.Є. Ринжук  

Кафедра акушерства і гінекології,  

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Для якісного надання акушерсько-гінекологічної допомоги на 

сучасному етапі лікар акушер-гінеколог повинен мати повне уявлення про 

сучасні можливості додаткових методів діагностики, що є необхідним для 

оцінки конкретної практичної ситуації, вироблення тактики спостереження 

та прогнозування очікуваних клінічних результатів.  

Ультразвукова діагностика на сьогодні потужно і беззаперечно увійшла 

в практичну роботу закладів охорони здоров‘я як сучасний, прогресивний, 

високоінформативний метод, який постійно розвивається, створюючи 

можливості отримання сучасного якісного підґрунтя для організації, 

проведення та контролю перебігу різноманітних патологічних станів. 

Особливої актуальності даний метод набув в акушерстві у контексті 

супроводу перебігу вагітності та стану внутрішньоутробного розвитку плода 

з позицій високої інформативності, відсутності негативного впливу та 

неінвазивності діагностичних процедур. 

Актуальність організації циклу тематичного удосконалення «Особли-

вості ультразвукової діагностики в акушерстві» та перспективи подальшого 

його проведення і вдосконалення базуються на постулаті, згідно якого кожен 

сучасний акушер-гінеколог повинен розуміти можливості ультразвукової 

діагностики в акушерстві в контексті вирішення конкретних клінічних 

завдань, пов‘язаних з акушерсько-гінекологічними патологічними станами. У 

реалізації цього завдання допомогу здійснює система післядипломної освіти, 

що діє згідно з наказами та типовими програмами МОН та МОЗ України.  

Завдання циклу «Особливості ультразвукової діагностики в аку-

шерстві» – надати теоретичні знання з основ ультразвукової діагностики, 

особливостей її використання в акушерстві, можливостей використання 

основних базових режимів сканування, а також використання в ультра-

звуковому дослідженні режиму допплерівського сканування. В контексті 

означеного вище – ознайомитися з основними методиками ультразвукового 

дослідження, їх можливостями у вирішенні конкретного клінічного завдання, 

з оцінкою та інтерпретацією отриманих даних. 

Тривалість циклу навчання складає 2 тижні (78 годин). У програмі 

циклу вдосконалення вдало поєднуються лекції, практичні та семінарські 

заняття. Основні питання, що освітлюються на циклі, це: діагностика ранніх 

термінів вагітності та позаматкова вагітність; пренатальна діагностика (І, ІІ 
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та ІІІ ультразвукові скринінги); плацентометрія, оцінка індексу амніотичної 

рідини, стану післяопераційного рубця на матці; об‘єктивізація внутрішньо-

утробного стану плода шляхом оцінки біофізичного профілю плода, 

допплерометрії основних судинних середовищ матково-плацентарно-плодо-

вого комплексу. Окремо увага акцентується на програмі ультразвукового 

діагностичного супроводу перебігу багатоплідної вагітності та вагітності при 

резус-конфлікті.  

Впровадження та використання новітніх медичних технологій у 

повсякденній медичній практиці потребує створення відповідних циклів 

тематичного удосконалення для повноцінного опанування та використання 

сучасних діагностичних можливостей величезного арсеналу засобів 

додаткових методів діагностики. З іншого боку, технологічний розвиток 

медицини вимагає від закладів післядипломної освіти постійного удоско-

налення педагогічного процесу, підвищення рівня фахової підготовки 

викладачів, створення потужних медичних центрів, що мають відповідну 

матеріально-технічну базу.  

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ З ПСИХІАТРІЇ 

С.М. Русіна  

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На початку ХХІ століття суспільство є свідком безпрецедентного 

попиту на вищу освіту у зв̓ язку з усвідомленням її значимості для соціально-

культурного та економічного розвитку країн світу. Зростає кількість 

студентів, які прагнуть здобути вищу освіту, відкриваються нові інститути, 

факультети, спеціальності. Поряд з цим існують серйозні проблеми і 

труднощі, які турбують вищу освіту, а саме – створення рівних умов доступу 

до неї, удосконалення професійної кваліфікації, забезпечення якості вищої 

освіти, орієнтація спеціалістів на здобуття якісно нових умінь і навичок, 

можливості працевлаштування працівників, підписання умов про міжнародне 

співробітництво та забезпечення умов для мобільності студентів. Усі ці 

проблеми безпосередньо стосуються як економічно розвинутих країн 

Європи, так і країн, які увійшли у європейський освітній простір, а саме – 

України. Визначення мети роботи зумовлено важливим науковим завданням 

– з‘ясувати особливості забезпечення якості освіти по спеціалізації з 

психіатрії. 

На базі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет» впродовж 4-х років на факультеті післядипломної освіти 

відкрита спеціалізація з психіатрії, яку пройшли лікарі різних спеціаль-

ностей, отримавши сертифікати лікаря-психіатра. 

Метою робочої програми зазначеної дисципліни є вивчення чинників 

ризику виникнення, патогенезу, діагностичних ознак, клініки, лікування, 
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психогігієнічних заходів, принципів психокорекції та методів профілактики 

психічних розладів. 

Опис кінцевих цілей дисципліни нами сформульовано через уміння у 

вигляді цільових завдань, серед яких виділено наступні: 

- визначення у комплексі етіологічних чинників, патогенетичних 

механізмів, типів перебігу та клінічних виявів психічних розладів; 

- постановку попереднього діагнозу психічного розладу; 

- визначення тактики ведення хворих на психічні розлади; 

- призначення методів лікування психічних розладів; 

- надання невідкладної медичної допомоги при тяжких психічних 

розладах; 

- розробку психогігієнічних заходів, спрямованих на попередження 

виникнення порушень психіки; 

- застосування психокорекції, направленої на попередження чи 

усунення відхилень у поведінці людини; 

- використання методів профілактики розладів психіки. 

Важливою складовою спеціалізації з психіатрії є щоденні мікрокурації 

хворих, які складають основу даної дисципліни. Формування особистості 

лікаря фахівця з психіатрії, який здатен самостійно і творчо працювати, є 

головною метою програми спеціалізації. 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З ПСИХІАТРІЇ 

С.М. Русіна  

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Активна інформатизація медичних навчальних закладів та впро-

вадження основних положень Болонської декларації створюють умови для 

реалізації концепції відкритої освіти, яка забезпечує додаткову мобільність, 

стабільність та ефективність вищої освіти в Україні. Важливим є те, що 

навчальний процес у системі відкритої освіти має на меті розкриття творчого 

потенціалу особистості за рахунок активної індивідуальної, цілеспрямованої, 

інтенсивної самостійної роботи лікарів-інтернів. Одним із важливих аспектів 

підвищення ефективності і якості системи підготовки спеціаліста необхідно 

вважати формування інформаційного середовища навчального закладу, а 

також внутрішньої системи управління на основі моніторингу навчальної 

діяльності лікарів-інтернів. 

На самостійну роботу лікарів-інтернів 1-го року навчання відведено 

165 годин, а лікарів-інтернів 2-го року навчання – 108 годин, що вносить 

корективи в систему управління навчальним процесом, а також до 

інформаційної системи, яка забезпечує процес управління. Використання 

інформаційних систем у вищій освіті є одним із важливих важелів якісної 

підготовки спеціаліста в системі безперервної освіти в галузі медицини. 

Керівнику інтернатури потрібно контролювати, перевіряти, оцінювати 
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самостійну роботу лікарів-інтернів, застосовуючи комплексний підхід, а 

саме: включати питання самостійної роботи на практичні заняття при курації 

хворих з метою диференційної діагностики хвороб, а також оговорювати 

питання, відпрацьовані самостійно при вивченні аналогічних тем 

семінарських занять. Такий підхід виявився більш дієвим, оскільки питання 

самостійної роботи обов‘язково включені у навчальний процес і підлягають 

оцінюванню кожного лікаря-інтерна з виставленням певної оцінки. Даний 

підхід дозволяє моніторити весь спектр питань з дисципліни «психіатрія» для 

лікарів-інтернів. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗНАНЬ ЛІКАРІВ – 

ІНТЕРНІВ НА КУРСІ ПСИХІАТРІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

С.М. Русіна  

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Розробка стратегії покращення здоров`я людей у кожній медичній 

галузі є невід`ємною частиною роботи вищого навчального закладу України з 

підготовки медичних кадрів, спрямованої на позитивний зсув у профілактиці 

та лікуванні патологічних розладів, у тому числі й психічних.  

Видами навчальної діяльності лікарів-інтернів згідно навчального 

плану повинні стати лекції, практичні заняття та самостійна робота, в 

організації якої значну роль будуть відігравати консультації викладачів. 

Тематичні плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи лікарів-

інтернів повинні забезпечити реалізацію у навчальному процесі усіх тем, які 

будуть входити до робочої навчальної програми. 

Теми лекцій повинні детально розкривати проблемні питання 

відповідних розділів дисципліни. 

Практичні заняття за методикою їх організації повинні передбачати: 

- вивчення лікарями–інтернами основних питань психопатології, а 

також клінічних виявів психічних розладів з допомогою лекційного 

матеріалу, користування відповідними підручниками та посібниками, у 

клінічних бесідах з хворими або на підставі клінічних прикладів, поданих у 

комп‘ютерних програмах та інших навчальних технологіях (оцінка і аналіз 

психічного стану, діагностика психопатологічних симптомів і синдромів, 

визначення етіологічних чинників і патогенетичних механізмів); 

- обґрунтування попереднього діагнозу психічного розладу, визначення 

принципів лікування та реабілітації хворих, психогігієнічних заходів, методів 

психокорекції, шляхів профілактики таких розладів; 

- вирішення ситуаційних задач (оцінка і аналіз психічного стану, 

діагностика психопатологічних симптомів і синдромів, визначення 

принципів психокорекції та методів профілактики). 

Поточна навчальна діяльність лікарів – інтернів повинна 

контролюватися на практичних заняттях у відповідності з конкретними 
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цілями. Можуть застосовуватися такі засоби діагностики рівня підготовки 

лікарів – інтернів: 

- комп‘ютерні та письмові тести; 

- розв‘язування ситуаційних задач; 

- проведення клініко–психопатологічного дослідження, аналіз та оцінка 

його результатів; 

- аналіз і оцінка результатів експериментально–психологічних 

досліджень; 

- контроль практичних навичок. 

Таким чином, застосовуючи дану систему контролю можна покращити 

якість знань лікарів–інтернів з дисципліни «Психіатрія». 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛІВ У 

СЛУХАЧІВ ЗА ФАХОМ «ПСИХІАТРІЯ» 

С.М. Русіна  

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Входження вищої освіти України до стану структурного реформування 

в напрямі до загальноєвропейської змінює підходи до навчання слухачів за 

фахом «психіатрія» на передатестаційних циклах.  

Близько 10 років на базі курсу психіатрії та медичної психології 

працюють передатестаційні цикли, зокрема, для лікарів-психіатрів. Багато 

лікарів обласної психіатричної лікарні, районних психіатрів, викладачів 

вищих навчальних закладів за фахом «психіатрія» пройшли місячні навчання 

при кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології курс 

психіатрії та медичної психології з відривом та без відриву від роботи. 

Мета нашої статті полягала у тому, щоб з‘ясувати сучасний стан 

проблеми та перспективи подальшого функціонування передатестаційних 

курсів при ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». 

Впродовж років виникала потреба в організації курсів двічі на рік, що вказує 

на їх доцільність для слухачів нашої області в царині психіатрії.  

Нашим курсом розроблено окрім традиційних методологічних 

підходів, які ґрунтуються на універсальності навчальних програм, 

фронтальному спілкуванні, стандартному оцінюванні, примусовості 

навчання, трансляційній формі передачі інформації, що передбачає 

формування бази нормативних знань, альтернативну методику. 

Основою даної методики є акцент на самоосвіту та професійне 

самовдосконалення та самовиховання, збагачення духовної культури, 

поглиблення наукових знань, вдосконалення професійної майстерності. З 

цією метою на семінарських заняттях проводяться клінічні розгляди психічно 

хворих з неуточненими діагнозами, що спонукає до тренінгу клінічного 

мислення медичних фахівців. 
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Таким чином, післядипломна освіта може бути ефективною лише тоді, 

коли вона буде спроможна адекватно організовувати навчання шляхом 

поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь і навичок у 

відповідності до потреб суспільства та запитів конкретного громадянина. 

МЕДИЧНА ЕТИКА І ДЕОНТОЛОГІЯ – РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ В 

РОБОТІ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА 

Б.П. Сенюк
1
, Л.Д. Борейко

2
, С.В. Юрнюк

3
  

1
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, 

2
кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, 

3
кафедра судової медицини та медичного правознавства 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Питання деонтології професійного спілкування буде актуальним доти, 

доки існує пацієнт і лікар. Щороку розпочинають самостійну трудову 

діяльність сотні випускників медичних вузів нашої держави. І для кожного з 

них провідним стає питання успішної роботи в колективі. Сучасна медицина 

вузькоспеціалізована і максимально технізована. Кожен лікар, обстежуючи 

хворого, контактує безпосередньо чи опосередковано (через консультантів, 

лікарів діагностичних відділень, консиліуми, лікарсько-консультативні 

комісії) з великою кількістю фахівців. Власне тому деонтологічні аспекти 

професійного спілкування для майбутніх лікарів будуть завжди актуальними 

На заняттях з внутрішніх хвороб ми звертаємо увагу на складні 

завдання, на значне робоче навантаження, в тому числі нервово-психічне. У 

таких ситуаціях трапляються і лікарські помилки. Причини їх появи різні: 

діагностична помилка, рідкісний випадок, атиповий перебіг захворювання, 

вкрай важкий стан пацієнта і обмаль часу для діагностики. Молоді лікарі 

бояться діагностичних помилок. Викладачі клінічних кафедр терапевтичного 

профілю включають в навчальний процес аналіз вищеперелічених випадків 

(наявних в клініці чи з досвіду). На щоденних лікарських конференціях 

інтерни не тільки набувають досвіду з діагностики та лікування, а й 

починають розуміти, що помилки можуть бути і в компетентних спеціалістів. 

Однак, розбір кожного випадку розходження клінічного і патолого-

анатомічного діагнозів вимагає тактовної, справедливої, професійної й 

обов‘язково доброзичливої критики і поведінки рецензентів історії хвороби 

(чи амбулаторної карти) і колег по роботі. 

Колектив лікарні в цілому, і кожного відділення зокрема, буде 

здоровим тоді, коли у ньому немає жодної форми зверхнього ставлення до 

колег інших медичних спеціальностей, немає завищення однієї спеціальності 

на перевагу іншій. Слід також належно оцінювати роботу персоналу 

діагностично-лабораторних відділень. Проявом справжньої дієвої співпраці і 

взаємоповаги між лікарями, об‘єднаними спільною метою допомогти людині, 

є консультації з лікарями різних спеціальностей, консиліуми. 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

382 

 

Слід також зупинитись на таких проблемах, як послідовність та 

етапність обстеження та лікування хворого з точки зору деонтології, діалогу 

різних лікарів. У цьому випадку важливо не переоцінювати власні дії й 

недооцінювати або неправильно оцінювати компетенцію і тактику 

попередників. Кожен повинен чітко розуміти, що першому лікарю завжди 

найважче. Тому потрібно вчитись поважати працю та дії колеги-

попередника, враховуючи труднощі, що виникли перед ним. Неприпустимо 

негайно критикувати лікаря або детально пояснювати фахові помилки 

хворому чи родичам. Це порушення медичної етики у більшості випадків 

призводить до ятрогенії, скарг до різних інстанцій, погіршення стосунків між 

лікарями та в колективі. На практичних заняттях з терапії інтерни мають 

можливість відстежувати подібні випадки, працюючи з тяжкохворими, які 

мають «досвід» спілкування з лікарями як стаціонару чи поліклініки, так і 

швидкої допомоги, різних діагностичних відділень. Роль викладача на такому 

клінічному розборі не лише проаналізувати, чому виникли помилки, а й 

пояснити, як можна було б уникнути конфлікту. 

Спостережливість лікаря, його вміння глибоко мислити і розмірко-

вувати, складають суть ще однієї якості кваліфікованого лікаря, яке фран-

цузькі клініцисти назвали fleureclinique, тобто «клінічним нюхом». Клінічне 

мислення завжди було і є приналежне українському лікарю, тому важливо, 

щоб молодий лікар систематично удосконалював свій «клінічний нюх». 

Наприкінці інтернатури ми бажаємо молодим спеціалістам гарно діагносту-

вати, лікувати і радісно та вільно спілкуватись з людьми. Це допомагає 

професійно зростати та підвищувати лікарський потенціал.  

Отже, формування деонтології професійного спілкування в лікарів-

інтернів є важливою складовою частиною навчання в медичному універ-

ситеті. Без нього неможливе становлення лікаря-професіонала, успішного 

клініциста, ефективного медичного менеджера, психолога і комунікатора. 

НОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЦИНИ 

Б.П. Сенюк, І.В. Окіпняк, Н.В. Бачук-Понич 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

На сьогоднішній день беззаперечним виявляється той факт, що 

українська медицина в її широкому і вузькому розумінні потребує змін, але 

не просто реформування у сфері охорони здоров‘я, а здійснення реальних і 

адекватних перетворень, які б приносили позитивні й відчутні результати для 

всього населення нашої держави. На нашу думку, в умовах реорганізації 

практичної охорони здоров‘я, основні напрямки післядипломної освіти 

лікарів-інтернів мають включати: 1) засвоєння сучасних протоколів (чинних 

наказів) діагностики та лікування внутрішніх хвороб; 2) вивчення юридичних 

основ лікарської діяльності; 3) відпрацювання основних методик профе-
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сійного самоудосконалення; 4) вдосконалення клінічного і професійного 

мислення; 5) розвиток наукової творчості. 

Засвоєння сучасних протоколів діагностики та лікування внутрішніх 

хвороб на нашій кафедрі здійснюється на конкретних пацієнтах. При 

здійсненні цих заходів ми основну увагу приділяємо відпрацюванню, перш за 

все, протоколів надання невідкладної допомоги в амбулаторних умовах, 

питанням диспансеризації хворих та практичним моментам ведення медичної 

документації. 

З метою засвоєння юридичних моментів лікарської діяльності кафедра 

планує залучати лікарів-інтернів до засідань міських і обласних експертних 

комісій. Крім того, планується проведення розборів проблемних і 

конфліктних ситуацій, які надходили до керівництва обласного та міського 

департаменту охорони здоров‘я. Робота з удосконалення юридичних основ 

лікарської діяльності повинна включати також ретельний аналіз лікарських 

помилок і можливих шляхів їх попередження та подолання. 

Із методів професійного самоудосконалення основну увагу слід 

приділити навичкам роботи з різними медичними інтернет-програмами і 

інтернет-бібліотеками. Крім того, на нашій кафедрі лікарі-інтерни 

залучаються до проведення ранкових п‘ятихвилинок і внутрішньолікарняних 

реферативних конференцій, де їм надається можливість самостійно робити 

доповіді та інформаційні повідомлення з актуальної медичної тематики. Все 

це, безперечно, сприяє формуванню у них необхідного сучасного 

теоретичного рівня. 

Розвиток клінічного мислення лікарів-інтернів здійснюється нами під 

час клінічних розборів хворих, вирішення ситуаційних задач. На нашій 

кафедрі підготовлений пакет ситуаційних клінічних завдань, який включає 

найбільш часті та проблемні ситуації в діяльності лікаря загальної практики. 

Розвиток наукової творчості сучасних лікарів є невід‘ємним і 

обов‘язковим елементом післядипломної підготовки лікарів-інтернів. Вказані 

заходи необхідні для скринінгу лікарів, які мають хист до наукової діяльності 

і наукового аналізу. З метою розвитку наукової творчості перед лікарями-

інтернами ставиться задача проведення аналізу певної вибірки хворих і 

формування певних практичних висновків і рекомендацій. Варіанти 

наукового аналізу та методику його проведення лікарі-інтерни мають 

підбирати самостійно. 

Таким чином, реорганізація методики післядипломної освіти лікарів-

інтернів надасть можливість удосконалювати формування у них необхідних 

практичних і професійних навичок і сформувати сучасний тип лікаря 

сімейної та загальної практики.  
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ВИЇЗНІ МАЙСТЕР-КЛАСИ, ЯК СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ 

БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ НА БАЗІ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА 

ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ РІВНІ 

Л.П. Сидорчук, С.В. Білецький, О.А. Петринич, Т.В. Казанцева,  

А.А. Соколенко, М.М. Сем’янів, Ю.В. Репчук  

Кафедра сімейної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Важливою складовою реформування медичної галузі в Україні є 

ефективна освітня політика у підготовці медичних та фармацевтичних 

працівників. Подолання догм у наданні первинної медико-санітарної 

допомоги (ПМСД) та формування нових концепцій медичної освіти, 

спрямованих на підвищення ролі та компетенції сімейного лікаря у загальній 

системі охорони здоров‘я, потребує корекції навчально-освітніх програм та 

імплементації нових підходів у систему його безперервної медичної освіти 

(БМО) та професійної підготовки (БПП). Тому з метою забезпечення БПП 

сімейних лікарів необхідним стало створення навчально-практичних центрів 

(НПЦ) на базі зразкових амбулаторій загальної практики – сімейної 

медицини (АЗПСМ) із наявним матеріально-технічним забезпеченням 

відповідно табелю оснащення центрів ПМСД (ЦПМСД) та його підрозділів. 

Завданням таких центрів є сприяння організації проведення короткотривалих 

тематичних курсів для медичних працівників ЦПМСД «без відриву від 

виробництва» шляхом надання приміщень та матеріально-технічних засобів, 

необхідних для здійснення навчального процесу навчальним закладом або 

організації дистанційних форм навчання.  

Враховуючи потребу покращання надання освітніх послуг та 

імплементації нових підходів у систему БПП та БМО у навчально-

практичних центрах (НПЦ) ПМСД ВДНЗУ «Буковинський державний 

медичний університет» (БДМУ) (с. Коровії Глибоцького району та с. Бояни 

Новоселицького району) з 2014 р. ініційовано проведення виїзних одноденних 

майстер-класів з офтальмоскопії, отоскопії, невідкладної неврології та 

імунопрофілактики, серцево-легеневої реанімації для сімейних лікарів та 

медичних сестер, які не мають на сьогодні аналогів в Україні. Під час 

майстер-класів фахівці первинної ланки набувають практичних навичок 

користування ото-офтальмоскопами найактуальнішої ото- офтальмологічної 

патології; вдосконалюють навички застосування неврологічного молоточка, 

перевірки життєво-важливих неврологічних рефлексів/симптомів, 

користування наявним реанімаційним спорядженням; аналізувати та 

інтерпретувати імунограми; закріплюють отримані знання на практиці. При 

цьому кожен сімейний лікар використовує портативні прилади (ото-

офтальмоскопи, молоточки) своєї АЗПСМ.  
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Досвід виїзних майстер-класів на базі НПЦ ПМСД БДМУ показав 

доцільність їх проведення, високу ефективність та перспективність.  

ВИКЛАДАННЯ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІІ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ 

ЕТАПІ ОСВІТИ 

С.О. Сокольник, Б.М. Боднар, Л.І. Ватаманеску, А.М. Унгурян 

Кафедра дитячої хірургії та отоларингології  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Дитяча хірургія – одна з наймолодших галузей медицини і водночас 

один із найскладніших розділів медичної допомоги дітям, які становлять 

чверть населення України. Виникла вона на стику двох медичних 

спеціальностей – хірургії та педіатрії, коли стало зрозуміло, що дитину від 

дорослого значною мірою відрізняють анатомо-фізіологічні особливості, які 

більш характерні для новонароджених і дітей першого року життя. 

Можливість раннього розпізнавання багатьох хірургічних хвороб у 

дітей різних вікових груп завдяки впровадженню сучасних високо-

технологічних діагностичних маніпуляцій, а також сучасний розвиток 

анестезіології та реанімації дозволили виконувати складні оперативні 

втручання навіть у період новонародженості. Та маємо наголосити: попри 

усілякі досягнення техніки і технологій, успішне лікування дітей з вадами 

розвитку і хірургічними захворюваннями ґрунтується на правильності та 

своєчасності діагнозу, встановленого лікарями «першого контакту» 

(педіатри, сімейні лікарі та лікарі «швидкої допомоги»). Від їхньої 

кваліфікації часто залежить не тільки здоров‘я, але і життя дитини. 

У сучасних соціально-економічних умовах, що склалися в Україні, 

підвищення якості хірургічної допомоги дітям стає можливим переважно за 

рахунок оптимізації післядипломної підготовки медичних кадрів. 

Випускники медичного університету поступають в інтернатуру з дитячої 

хірургії з чіткою мотивацією до навчання за обраною спеціальністю. 

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю 

«Дитяча хірургія» впродовж трирічного періоду (36 місяців) інтернатури 

передбачено: 12 місяців навчання на кафедрі дитячої хірургії та суміжних 

кафедрах і 21 місяць стажування на базі в лікарні. Час відведений 

навчальним планом на засвоєння інформації, обсяг якої постійно 

збільшується, обмежений, у зв‘язку з чим збільшується значення самоосвіти 

лікаря-інтерна. Відповідно існуючого положення про інтернатуру, лікар-

інтерн дитячий хірург повинен самостійно забезпечувати діагностичний та 

лікувальний процес під наглядом безпосереднього керівника. Необхідно 

звернути особливу увагу на зміст, що вкладається у поняття «самостійно». У 

точному розумінні лікар-інтерн не може працювати самостійно. Його 

обмежена компетентність не дає можливості в повній мірі вирішувати  

складні клінічні, організаційних чи деонтологічних завдання. Виходячи із 

сказаного, під поняттям «самостійність» необхідно розуміти тільки 
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максимально можливу самостійність, яка, однак, повинна проходити під 

наглядом безпосереднього керівника, або лікаря-хірурга вищої чи першої 

категорії, за яким закріплений лікар-інтерн. Практичною дитячою хірургією а 

ні теоретично, а ні заочно не можливо оволодіти, реальним є лише 

індивідуальне навчання при великому бажанні індивідуума. Для вирішення 

цієї проблеми на кафедрі дитячої хірургії та отоларингології БДМУ лікарі-

інтерни закріплені за досвідченими лікарями-ординаторами (кураторами) – 

дитячими хірургами вищої та першої кваліфікаційних категорій, кандидатами 

медичних наук. Праця лікарів-хірургів спільна, тому професійний рівень 

практичної ланки колективу, де розташована база навчання інтерна, має 

принципове значення для виховання хірурга. Окрім того, повсякденна робота 

лікаря-інтерна, його рівень знань, вмінь, поведінка, здатність думати 

інтегрально в процесі навчання знаходяться під контролем співробітників 

кафедри та враховуються екзаменаційною комісією під час атестації. Задача 

викладача оптимізувати самостійну роботу молодого лікаря. За час 

проходження очного циклу інтернатури лікувальне та навчальне 

навантаження лікаря-інтерна максимальне, а під час заочного циклу 

теоретична підготовка зводиться до написання рефератів. На кафедрі 

розроблена тематика обов‘язкових рефератів. Впродовж першогой рокук їх 

10, другого – 14, із розрахунку два реферати в місяць. Оптимальним місцем 

набуття практичних навичок є чергування в хірургічному стаціонарі. 

Враховуючи постійну ургентність клініки дитячої хірургії, цілеспрямовані 

лікарі-інтерни в досягненні практичних знань весь час проводять в клініці на 

чергуваннях, завершуючи його доповіддю на ранковій лікарській 

конференції. Для плідної та результативної роботи лікарів-інтернів на 

кафедрі є навчальна кімната, комп‘ютерний клас. Співробітники кафедри 

проводять навчання та контроль засвоєння практичних навичок під час 

асистування інтернами на операціях, які виконують професор, доценти, 

асистенти. Лікарям-інтернам для опрацювання запропонований список 

обов‘язкової літератури за спеціальністю. Про нові публікації в медичній 

періодиці, матеріали конференцій, з‘їздів їх систематично повідомляють, 

акцентуючи увагу на суперечливих та невирішених проблемах дитячої 

хірургії. Лікарі-інтерни приймають участь у роботі студентського гуртка. 

Наукові роботи, де керівниками є співробітники кафедри, доповідаються на 

щорічних підсумкових наукових конференціях університету, а також 

направляються в інші вузи. 

Закінчення навчання в інтернатурі з дитячої хірургії проводиться 

шляхом складання заключної атестаційної комп‘ютерної програми та 

екзамену з видачею сертифікату лікаря-спеціаліста. 

Таким чином, сучасні підходи до навчання в інтернатурі з дитячої 

хірургії дають можливість удосконалити рівень підготовки спеціаліста на 

етапі післядипломної освіти. 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

387 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПЕДІАТРІЯ» НА МОДУЛІ  

«НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ» 

В.С. Хільчевська 

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Вагомим компонентом підготовки лікарів-інтернів до складання іспиту 

«Крок-3. Загальна лікарська підготовка» є включення в програму первинної 

спеціалізації елементу кредитно-модульної системи у вигляді модуля 

«Невідкладні стани. Зміст та структура модулю базується на освітньо-

професійній програмі підготовки спеціаліста за певною лікарською 

спеціальністю в інтернатурі та передбачає визначення рівня знань з питань 

невідкладних станів, диференційної діагностики захворювань, надання 

невідкладної допомоги хворим, організації допомоги в екстремальних 

ситуаціях.  

Основною метою модульного контролю «Невідкладні стани» є підви-

щення відповідальності лікарів-інтернів за якість знань, посилення їх 

мотивації щодо підготовки до іспиту, об'єктивізація підсумкової оцінки з 

невідкладної допомоги при різних захворюваннях. 

Контроль за процесом навчання і засвоєння програми модуля на 

кафедрі здійснюється шляхом оцінки результатів вирішення наборів тестів із 

педіатричного профілю і визначення індивідуального рейтингу. Після 

закінчення модуля лікарі-інтерни складають диференційований залік з усіх 

пройдених дисциплін, у тому числі, з педіатрії. Результуючий бал виступає 

одним із визначальних критеріїв готовності лікаря-інтерна до складання 

іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» і враховується при 

формуванні так званої «групи ризику», що формується з інтернів, які не 

проявляють достатнього інтересу до вдосконалення теоретичних знань із 

медицини невідкладних станів. 

При складанні диференційованого заліку з модулю «Невідкладні 

стани» інтернами-педіатрами спостерігалася певна позитивна динаміка в 

порівнянні з попередніми роками, що пояснювалося посиленням вимог до 

підготовки інтернів до тестового іспиту «Крок-3. Загальна лікарська 

підготовка». Так, середній бал підсумкового модульного контролю 

«Невідкладні стани» у 2015/2016 навчальному році склав 3,72 (у 2014/2015 і 

2013/2014 навчальних роках - 3,68 і 3,5 відповідно). 

Відмічено, що в осінньому семестрі 2015-2016 навчального року до 

складання іспиту з модуля «Невідкладні стани» було допущено 12 лікарів-

інтернів спеціальності «педіатрія» І року навчання (100,0%). Середній бал 

комплексної контрольної роботи (ККР), проведеної 19 листопада 2015 року з 

метою перевірки рівня знань і вмінь лікарів-інтернів та ступеня підготовки їх 

до складання іспиту з модуля «Невідкладні стани» та ліцензійного інтегро-
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ваного іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка», становив 84,2% (у 

листопаді 2014 року – 78,5%). Відсоток правильних відповідей за 

результатами ККР, проведеної після навчання інтернів-педіатрів на модулі 

«Невідкладні стани», становив 89,7%. Також, викладачами кафедри 

відмічено достатній рівень теоретичних знань інтернів з питань невідкладної 

допомоги в педіатрії під час піврічної атестації. 

Кореляційний багатофакторний аналіз показав, що результати 

підсумкового модульного контролю вірогідно асоціювали з базовим вхідним 

рівнем знань на початку очного циклу (r=0,40, p<0,05), підсумками піврічної 

атестації (r=0,62, p<0,05) та проміжних ККР (r=0,65, p<0,05). Не встановлено 

вірогідного кореляційного зв‘язку результатів модулю «Невідкладні стани» із 

формою навчання за контрактом чи на умовах державного замовлення, що, 

напевно, свідчило про роль інших чинників на післядипломному етапі, серед 

яких форма навчання має другорядне значення. 

Таким чином, достатній рівень мотивації до навчання, висока 

вимогливість викладачів до навчального процесу в інтернатурі, а також 

впровадження засад кредитно-модульної системи навчання у формі модуля 

«Невідкладні стани», дозволяє підвищити ефективність навчання майбутніх 

лікарів в інтернатурі, досягти стабільного покращання підготовки майбутніх 

лікарів до відповідального іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка».  

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ ЯК СКЛАДОВА ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ 

ХВОРОБ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ 

О.С. Хухліна, О.С. Воєвідка, В.С. Гайдичук 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології 

та професійних хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Вивчення професійних хвороб на післядипломному етапі є 

невід‘ємною частиною засвоєння основ внутрішньої медицини. Впродовж 

короткого циклу, який триває всього три дні, лікарі-інтерни повторюють 

раніше вивчене та засвоюють класифікації основної професійної патології, 

етіологію, патогенез, клініку, принципи діагностики та лікування професій-

них хвороб. Значна увага приділяється також питанням медико-соціальної 

експертизи професійних захворювань. Основна увага надається вивченню 

пневмоконіозів (насамперед силікозу), пилового бронхіту, уражень органів 

дихання токсико-хімічної етіології, вібраційної хвороби, хронічної інтокси-

кації свинцем та хвороб, спричинених переохолодженням. Основним у 

вивченні даного циклу є новий підручник з професійних хвороб, співавтором 

якого є завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб, доктор медичних наук професор О.С. Хухліна за 

редакцією проф. В.А. Капустника, проф. І.Ф. Костюк 2015 року видання. У 

процесі навчання лікарі-інтерни здійснюють курацію синдромоподібних 

хворих. У навчальному процесі широко використовуються тематичні тестові 
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завдання відкритого банку даних ліцензійних іспитів «Крок-2. Загальна 

лікарська підготовка» та «Крок-3. Загальна лікарська підготовка». 

Співробітниками кафедри створені навчальні історії хвороби з професійної 

патології та набори клінічних задач з тлумаченнями та еталонами відповідей. 

Під час проведення занять контролюється рівень підготовки лікарів-інтернів 

з лабораторних та інструментальних методів дослідження шляхом вико рис-

тання наборів клінічних та біохімічних аналізів, рентгенограм, комп‘ютерних 

спірограм тощо. Власне ці матеріали широко використовуються для вивчення 

професійних хвороб як на додипломному, так і на післядипломному етапах. 

Велику допомогу у засвоєнні дисципліни надає можливість дистанційного 

навчання, на сервері якого розміщені всі необхідні для вивчення матеріали та 

тести для проведення контролю рівня отриманих знань. 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ: 

ДОСВІД КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ 

ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ 

Т.Я. Чурсіна 

Кафедра внутрішньої медицини,клінічної фармакології  
та професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Розвиток медичної науки, значне збільшення обсягів наукової інфор-

мації, поглиблення спеціалізації медичної допомоги населенню обумовлю-

ють необхідність регулярного підвищення рівня професійних знань медичних 

працівників. Оптимізація післядипломної освіти лікарів в Україні - одне з 

важливих завдань на шляху реформування системи охорони здоров‘я. 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних 

хвороб упродовж всього періоду проведення післядипломного навчання (ПН) 

лікарів та провізорів створює нові форми навчання та удосконалює попе-

редні. До такої форми ПН лікарів-слухачів, як передатестаційний цикл 

навчання (стажування) лікарів-терапевтів (ПАЦ), який вперше в БДМУ був 

запроваджена саме на цій кафедрі у 1997 році, було додано проведення ПАЦ 

навчання (стажування) клінічних провізорів. На кафедрі також проводиться 

цикл спеціалізації з терапії, постійно запроваджуються нові цикли тема-

тичного удосконалення (ТУ) лікарів. Всього на теперішній час проводиться 

13 циклів ТУ для лікарів багатьох спеціальностей. Тематика цих циклів 

відповідає потребам сучасної медичної практики. 

Надзвичайно важливим для сучасного лікаря є вивчення основ 

методології доказової медицини (ДМ). Як визнано експертами ВООЗ, однією 

з основних умов успішного реформування національних систем охорони 

здоров‘я і підвищення якості надання медичної допомоги населенню є 

впровадження в практику концепції ДМ, або медицини, яка ґрунтується на 

доказах. Сучасний фахівець повинен розуміти її основні принципи, володіти 

навичками роботи з її інформаційними ресурсами, засвоїти принципи кри-



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

390 

 

тичного оцінювання медичної наукової інформації та впровадження в 

практичну діяльність сучасних ефективних та безпечних методів профі-

лактики, діагностики та лікування захворювань. Зважаючи на нагальну 

потребу у вирішенні цієї проблеми в Україні та недостатню інформованість 

лікарів щодо основних засад ДМ, інформаційних ресурсів (комп‘ютерні бази 

даних, спеціалізовані бібліографічні видання), на кафедрі запроваджено цикл 

ТУ  «ДМ в клініці внутрішніх хвороб: протоколи, настанови, рекомендації». 

На семінарських та практичних заняттях для лікарів-слухачів підкреслюється 

важливість пріоритетного впровадження в практику прийнятних для лікарів і 

пацієнтів лікувальних і профілактичних заходів і технологій, дієвість яких 

доведено за результатами порівняльних клінічних досліджень (ран домі-

зованих плацебо-контрольованих або прагматичних). 

Першочерговим завданням сьогодення є відпрацювання оптимальної 

стратегії ведення пацієнтів з супутньою патологією. Зважаючи на практичну 

важливість проблеми та велику зацікавленість у вирішенні цього питання з 

боку лікарів практичної охорони здоров‘я, кафедра розробила і впровадила у 

програму післядипломної освіти цикли ТУ на наступну тему «Ведення 

хворих з поєднаною патологією в клініці внутрішніх хвороб», «Ведення 

хворих з супутньою патологією в кардіології». У програмі циклів запла-

новано обговорення питань значення принципів ДМ як основи раціональної 

фармакотерапії при лікуванні коморбідних станів у клініці внутрішніх 

хвороб, взаємодії лікарських препаратів за поєднаних станів, розвитку 

поліморбідності, типових патологічних процесів, неспецифічних патогене-

тичних механізмів, діагностики супутніх захворювань, клінічних та фармако-

логічних аспектів ведення хворих з асоційованою патологією. Під час 

практичних занять обговорюються контроль і корекція факторів ризику 

серцево-судинних захворювань, як загальних  - для основних неінфекційних 

захворювань шляхом створення інтегрованих програм профілактики 

неінфекційних захворювань тощо. Лікарі різних спеціальностей – слухачі 

зазначених вище циклів – високо оцінюють такі обговорення, в ході яких 

реалізується можливість обміну професійним досвідом, збагачення новими 

знаннями та вміннями, створення оптимальних схем взаємодії лікарів з 

веденням пацієнтів із коморбідною патологією. 

Ще одним важним аспектом післядипломної підготовки лікарів є 

самоосвіта. Для самостійної роботи лікарів використовуються методичні 

папки на паперовому та електронному носіях за напрямами «Кардіологія», 

«Пульмонологія», «Гастроентерологія», «ЕКГ-діагностика» та ін. У 

навчальній кімнаті, де проводяться заняття з лікарями, створено «міні-

бібліотеку», яка налічує достатню кількість примірників фахових 

періодичних видань, методичних посібників. При проведенні практичних 

занять використовуються матеріали ліцензійних іспитів, блоки тестових 

завдань для самопідготовки та самоперевірки ступеня засвоєння матеріалу, 

набори результатів додаткових методів дослідження. У навчальному процесі 

(у т.ч. під час самостійної роботи) використовується значний презентаційний 
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матеріал (лекції співробітників кафедри, провідних вчених України, 

зарубіжжя). Під час створення методичного матеріалу широко вико-

ристовується електронний ресурс. Кожен слухач, маючи доступ до інтернет-

мережі, має можливість працювати самостійно з великим обсягом матеріалу. 

Лікарі-слухачі циклів післядипломної підготовки можуть ознайомитися з 

основними наказами, клінічними протоколами, настановами з діагностики та 

надання медичної допомоги пацієнтам. 

У перспективі кафедра планує продовжити роботу з оптимізації 

навчального процесу на післядипломному етапі шляхом залучення нових 

напрямів післядипломного навчання лікарів та провізорів, удосконалення 

мультимедійних презентацій до лекційного курсу, семінарських, практичних 

занять, розширення арсеналу технічних засобів з метою більш активного 

впровадження у навчальний процес форм дистанційного навчання. 

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ПСИХІАТРІЇ МАГІСТРАМ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» 

О.С. Юрценюк 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Психіатрія - галузь клінічної медицини, що вивчає психічні розлади 

через призму методології медицини, методи їх діагностики, профілактики та 

лікування. Іноді під цим терміном мають на увазі сукупність державних та 

акредитованих недержавних установ, які в деяких країнах мають право на 

примусову ізоляцію осіб, що представляють потенційну небезпеку для себе 

або для оточуючих. 

Важливу роль у наданні допомоги психічнохворим та відновлення їх 

психічного здоров‘я відіграють медичні працівники середньої ланки - 

медичні сестри. Саме вони здійснюють призначене лікування, доглядають 

хворих, оцінюють їх психічний і соматичний стан, вирішують проблеми 

хворих. Метою курсу «Психіатрія» є засвоєння студентами основних 

положень про психіатрію як медичну науку, питань клініки, профілактики 

найпоширеніших психічних розладів, особливостей спостереження за 

психічно хворими, їх догляду та надання долікарської допомоги при 

невідкладних станах.  

Кінцеві цілі вивчення предмету «Психіатрія» встановлюються на 

підставі освітньо-професіної програми підготовки медичної сестри за фахом 

відповідно до блоку її змістового модулю (природничо-наукова підготовка) і 

є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей 

сформульований через вміння у вигляді цільових завдань. На підставі 

кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані 

конкретні цілі у вигляді певних умінь, цільових завдань, що забезпечують 

досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.  

Кінцеві цілі дисципліни:  



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

392 

 

1. Засвоїти основні положення про психіатрію, як медичну науку; 

2. Розуміти питання клініки та профілактики найпоширеніших психічних 

розладів; 

3. Враховувати особливості спостереження за психічнохворими; 

4. Вміти правильно доглядати та надавати долікарську допомогу при 

невідкладних станах у психічнохворих.  

5. Виконувати призначення лікаря щодо невідкладної медичної допомоги 

при тяжких психічних розладах; 

6. Використовувати методи профілактики психічних та психосоматичних 

розладів; 

Цільовим завданням вивчення предмету є досягнення першого рівня 

підготовки.  

Курс «Психіатрія» як навчальна дисципліна: 

- закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що 

передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування 

умінь застосовувати знання з психіатрії в процесі подальшого навчання 

та у професійній діяльності; 

- закладає основи здорового способу життя та профілактики психічних 

порушень у процесі життєдіяльності. 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною 

системою відповідно до вимог Болонського процесу. Програма дисципліни 

«Психіатрія» структурована на модулі, до складу яких входять блоки 

змістових модулів.  

Особлива увага у навчальній програмі надається розкриттю питань 

етіології, клініки психічних розладів та надання долікарської допомоги 

психічнохворим. Підкреслюється матеріалістичний принцип причинності. 

Розглядаються методи спостереження, догляду і нагляду за пацієнтами.  

У розділі «Медсестринська діагностика і допомога» висвітлюються 

стосунки між медичними працівниками і психічнохворими, що складаються 

на основі розвитку навичок та умінь медичного працівника по налагодженню 

психологічного контакту з хворим, розглядаються питання гуманізму, 

моралі, основи сестринської психотерапії. Звертається увага на особливості 

тактики медичного працівника при невідкладних станах. 

Висока професійна підготовка, досвід та відповідальність викла-

дацького складу дозволяють проводити навчальний процес на високому 

навчально-методичному рівні. При дотриманні викладачами в навчальному 

процесі вимог робочої навчальної програми студенти успішно засвоюють 

завдання дисципліни. 
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БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ЛІКАРЯ-НЕВРОЛОГА  

О.Б. Яремчук, О.О. Філіпець 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У XXI ст. концепція освіти впродовж усього життя є відповіддю на виклик, 

який кидає нам світ, де зміни відбуваються надзвичайно швидко. 

Необхідність відновлювати освіту, професійну підготовку виникає щоразу, 

коли людина стикається з нововведеннями, що з‘являються в її професійному 

та особистому житті. Для кожної людини безперервна освіта має стати 

процесом формування і задоволення її пізнавальних запитів, духовних потреб, 

розвитку задатків і здібностей у різних навчальних закладах, за допомогою 

різних видів і форм навчання, а також шляхом самоосвіти і самовиховання. 

Адже становлення особистості, як стверджував свого часу Я.А. Коменський, 

відбувається як у період її соціально-психологічного і фізіологічного 

дозрівання, розквіту і стабілізації, так і в періоди старіння організму. 

Виділення неврології в окрему клінічну дисципліну відбулося в 

середині ХІХ століття. Багато наукових досліджень ґрунтується саме на 

неврології. Неврологія в структурі медицини посідала і тепер посідає одне з 

провідних місць. Адже нервова система «відповідає» за більшість людських 

хвороб і за одужання. Неврологія ‒ одна з найбільш прогресивних медичних 

наук, яка має швидкий темп розвитку. Щорічно з‘являються нові дані про 

етіологію, патогенез неврологічних захворювань, розробляються перспек-

тивніші підходи до лікування, синтезуються ефективніші медикаментозні 

препарати. Тому лікар-невролог змушений постійно удосконалювати свої 

знання, в іншому випадку ‒ за кілька років його знання безнадійно втрачають 

свою актуальність. 

Важливу роль у професійній діяльності лікаря-невролога відіграє 

духовний потенціал. Лікар щоденно стикається з болем, стражданням і 

безнадійністю. У неврології на сьогоднішній день залишається ще багато 

невиліковних, інвалідизуючих захворювань. З точки зору психології духов-

ність ‒ це інтегральне утворення людської психіки, складне гармонійне поєд-

нання певних психічно-процесуальних та особистісних якостей людини, 

сукупність системно інтегрованих особливостей когнітивно-інтелектуальної, 

почуттєво-емоційної та вольової сфер, яка забезпечує людині здатність до 

психічно-особистісного вдосконалення та самовдосконалення (Мацен-

ко Ж.М., 2010). 

Особистість лікаря-невролога формується в процесі безперервного 

професійного навчання та особистісного розвитку морально-духовних 

якостей. Після завершення навчання в інтернатурі, лікар-невролог продовжує 

навчання самостійно, удосконалюючи свої знання шляхом вивчення наукової 

літератури, перегляду навчальних фільмів тощо, а також на курсах підви-
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щення кваліфікації: циклах тематичного удосконалення, передатестаційних 

циклах. Важливу роль у набутті професійних знань відіграє участь у роботі 

медичних конференцій, конгресів, майстер-класів, прослуховування лекцій 

відомих вчених. З кожним роком збільшується доступність лікарів до 

світової мережі Internet, що дозволяє удосконалювати свої знання без відриву 

від виробництва, дому і сім‘ї, вимагає значно менших фінансових витрат. З 

іншої сторони, загальнодоступність практично необмеженої кількості 

інформації вимагає значних часових затрат. У цьому плані важлива роль 

належить саме вищим навчальним закладам, які на базі власних сайтів 

можуть створювати сторінки для підтримки практичних лікарів, виокремлю-

ючи і надаючи актуальну і необхідну інформацію. Перспективним 

напрямком є форма дистанційного навчання, яка базується на принципі 

самостійного навчання лікаря та інтерактивної взаємодії з викладачем. Слід 

зазначити, що ця форма навчання потребує значних вольових і морально-

етичних якостей кожного учасника процесу і в жодному разі не може 

повністю замінити живого спілкування з викладачем. 

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в країні, 

торкнулися всіх ланок суспільного життя, у тому числі й галузі вищої освіти. 

Динамічний розвиток науки, виробничих технологій і соціальних відносин 

вимагає від сучасних фахівців не тільки ґрунтовних знань та умінь, але й 

особистісної включеності в професію, відповідної самоідентифікації, 

установки на постійне професійне самовдосконалення, ціннісного ставлення 

до професійної діяльності. Одним із центральних у підготовці майбутніх 

фахівців стає завдання розвитку і зміцнення їх професійної спрямованості, 

що передбачає розуміння і внутрішнє прийняття цілей професійної 

діяльності, інтерес і схильність до неї, сформованість професійних ідеалів, 

переконань і ціннісних орієнтацій. Особливе місце професійна спрямованість 

посідає в структурі особистості медичних працівників, від професійної 

самосвідомості і зорієнтованості яких на гуманістичні цінності медичної 

професії суттєво залежить здоров‘я інших людей. Саме високий рівень 

професійної спрямованості та ціннісне ставлення до професії спонукає 

майбутніх лікарів до постійного самовдосконалення, стимулює їх 

професійний розвиток, як поступальне досягнення нових вершин, що 

забезпечують особистісну самореалізацію. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ 

ГРОМАДЯН 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ РОЛЬОВОЇ ГРИ ПІД ЧАС 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ЕНДОКРИНОЛОГІЇ З ІНОЗЕМНИМИ 

СТУДЕНТАМИ 

Н.О. Абрамова, Н.В. Пашковська  

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

«Коли говорять, – писав психолог С.Л. Рубінштейн, – що людина як 

індивід не відкриває, а лише засвоює вже здобуті людством знання…, то це, 

власне, означає лише те, що вона не відкриває їх для людства, а особисто для 

себе повинна все таки відкрити або навіть «перевідкрити». Людина 

досконало володіє лише тим, що сама здобуває власною працею».  

Тобто, для того, щоб оволодіти новим матеріалом, учневі необхідно 

здійснити повний цикл навчально-пізнавальних дій: сприймання нового 

матеріалу, його первинне і наступне осмислення, запам`ятовування, вправ-

ляння в застосуванні теорії на практиці, повторення з метою поглиблення і 

засвоєння знань, умінь і навичок. 

Часто дана методика застосовується у випадку відсутності тематичного 

хворого. Тоді розпочинається рольова гра. Із студентів обираються лікар 

швидкої допомоги, лікар приймального покою, лікар-ординатор, лаборант, 

функціональний діагност. Увазі студентів представляється вигадана історія 

пацієнта за темою заняття. Студенти повинні повністю розробити алгоритм 

надання допомоги пацієнту. При цьому чітко можна визначити рівень 

володіння студентом матеріалу. Далі відбувається дискусія за участю усієї 

групи та виправляються помилки. Таким чином відбувається глибше 

засвоєння матеріалу студентами, адже вони із більшою цікавістю втягуються 

в навчальний процес та одночасно приймають участь в обговоренні теми 

заняття. З нашої точки зору, викладання ендокринології з використанням 

даної методики, , дозволяє оптимізувати навчальний процес, об'єктивізувати 

загальне уявлення про ступінь засвоєння студентами матеріалу і підвищити 

професійну підготовку іноземних студентів. 
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ДИДАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 

А.В. Аністратенко 

Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Викладання української мови як іноземної у системі вищої медичної 

освіти пов‘язане з рядом дидактичних проблем. Стандарти мовної підготовки 

і теоретичне обґрунтування знань, умінь і навичок студентів ВНЗ медичного 

профілю з української мови як іноземної не вповні відображають реальні 

потреби у навчанні та побуті іноземних громадян та не в усіх аспектах 

враховують соціокультурний чинник у формуванні мовної компетенції 

студента. Практика університетського курсу мови, що побудований за 

логічними категоріями рівнів мови (фонетичний, лексичний, графічний, 

граматичний) запозичена з традиції викладання української мови як рідної, 

однак такий підхід не завжди ефективний і виправданий у викладанні мови 

іноземним громадянам. Адже в такому разі не враховані такі важливі питання 

як: вивчення мови пропонується дорослим особам, формування основного 

активного понятійного словника завершено, вивчення здійснюється без 

урахування попередньої освітньої бази (оскільки привести її до спільного 

знаменника у випадковому контингенті іноді складно), академічний курс з 

граматичним ухилом не забезпечує мовленнєву компетенцію, а у деяких 

випадках їй перешкоджає. 

Нещодавно у The Journal of Neuroscience були опубліковані результати 

спільного дослідження фахівців з Королівського коледжу Лондона у 

співпраці з дослідниками з Браунівського університету в США, що мало на 

меті встановити сензитивний вік вивчення мов. За результатами дослідження, 

таким періодом є 2-4 роки. Саме в цей період часу формується 70 % словника 

людини. Відповідно, дублювання словникового запасу (а йдеться про 

активний словник іноземної) відбувається найбільш ефективно в ранньому 

дитинстві. Успішність і швидкість засвоєння іноземної мови також залежить 

від ряду суб‘єктивних та об‘єктивних обставин: вік і кількість мов, якими 

володіє той, хто навчається, рівень розумової зайнятості – яке навантаження 

на пам‘ять і увагу лягає на особистість, соціокультурна мотивація, тобто те, 

наскільки особа потребує володіння цією мовою. 

Відтак стандартизація мовленнєвих навичок та вимог до рівня 

володіння мовою не в повному обсязі збігається зі стандартами вищої освіти 

в Україні. Тобто опанувати академічний курс української мови студенти-

іноземці не можуть. Навчатись на умовах інтенсивного курсу української 

мови також не мають можливості, оскільки типова і, відповідно, робоча 

навчальна програма розроблена за принципом академічного курсу мови. 

За міжнародними стандартами мовних знань, академічний та 

інтенсивний курси мови відрізняється терміном вивчення, метою викладання, 
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дидактичними засобами та педагогічними підходами. Іноземним студентам-

медикам з англійською мовою навчання необхідний і достатній інтенсивний 

курс української мови, адже навчальний процес цієї групи студентів 

проводиться англійською мовою, а для щоденного вжитку та професійно 

орієнтованої практики інтенсивний курс, безумовно, ефективніший. 

Натомість для іноземних студентів, що здобувають вищу медичну освіту в 

Україні державною мовою, академічний курс є не просто бажаним, а 

обов‘язковим, тому що для цієї групи студентів українська мова набуває 

статусу інструмента здобуття вищої медичної освіти. 

Щодо навчального процесу, то жорстка лімітованість тематичного й 

сутнісного навантаження програм з дисципліни і, як наслідок, слабка 

детермінація тематичного і практичного блоків в системі мовних навичок 

студента мала би давати результат стандартизації освітніх послуг, проте, на 

практиці, процес засвоєння одиниць мовлення протікає суто індивідуально 

для різних осіб. Окрім того, для ефективності структурної моделі вивчення 

мови, студенти повинні апріорі бути готовими сприймати мову як знакову 

систему й систему лексикографічних одиниць. Це наскрізно європейська 

традиція, що не завжди коректна у викладанні студентам-іноземцям 

медичних спеціальностей українських ВНЗ, адже контингент, переважно, 

формується на основі громадян з не європейських держав. 

Індивідуальний національно-ментальний підхід до студентів з кожної 

окремої країни є основою первинної комунікації «студент-викладач» та 

«викладач-студент», адже саме сприйнятливість забезпечує результат. 

Студенти, що знають дві й більше іноземних мови, окрім рідної, 

неусвідомлено створюють власну модель вивчення мови, що значно спрощує 

процес запам‘ятовування граматичних форм та лексичних одиниць. Звичайно 

за умови «співпраці» з когнітивною сферою особи, що навчається, а не 

спробою викладача «переінакшити» її асоціативну і когнітивну базу.  

Що стосується методичного забезпечення практичних занять, то, 

лектури з порівняльним аспектом у граматиці та зіставним у лексиці дають 

кращий результат, ніж яскрава і дидактично правильна наочність однією 

мовою. Тільки якісна асоціація особи, що вчиться, із відомим їй словом чи 

поняттям у іншій освоєній мові дає результат активного запам‘ятовування. 

Щодо організації навчального процесу, то, окрім традиційних методів 

описового й ілюстративного характеру, варто залучати метод Іллі Франка 

(для опанування словниковим запасом і технікою читання), давній принцип 

Мохаммеда Ібн Наср Тархана (для граматичних і графічних компетенцій), не 

нехтувати вітчизняними методиками В. О. Сухомлинського (удосконалення 

мовлення і зменшення часу затримки перед формуванням фрази, за 

допомогою вивчення поезій та декламування). 

Таким чином, інтенсивний курс вивчення української мови як 

іноземної має переваги в засвоєнні мови та її активного використання, а 

ефективна організація навчального процесу сприяє втіленню 

трьохкомпонентної мети викладання дисципліни для студентів з англійською 
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мовою навчання. В той час, як академічний курс необхідний для студентів, 

що здобувають вищу медичну освіту українською мовою. Якщо розмежувати 

дві згадані групи студентів-іноземців, то дидактичні проблеми нівелюються. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НЕВРОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ 

СТУДЕНТАМ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ 

СИСТЕМИОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

І.І. Білоус 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Якісне засвоєння іноземними студентами знань і оволодіння 

практичними навичками з неврології є досить важливою і складною 

проблемою. Це зумовлено, по-перше, тим, що система навчання в середніх 

навчальних закладах більшості країн світу має деякі відмінності від 

східноєвропейської, тому іноземні студенти деякий час не можуть 

адаптуватися до такої системи. По-друге, певна частина студентів не має 

достатнього рівня середньої освіти.  

Лекційний матеріал найчастіше викладається у формі лекцій-дискусій з 

постановкою проблемних питань і пошуком відповідей на них. Мотиваційна 

функція лекції спонукає студентів до навчальної самостійної діяльності щодо 

оволодіння професійними знаннями, навичками і вміннями,до постійного 

пошуку нових знань, до професійної та громадської активності, розвитку і 

формування позитивних інтересів та ін. Перед початком лекції увага 

студентів концентрується на сприйнятті навчального матеріалу, створенні 

позитивного емоційного фону для більш ефективного подальшого 

сприйняття лекційного матеріалу. 

Самостійна робота здійснюється під керівництвом викладача в різних 

взаємопов‘язаних формах. Передусім студентам пропонується систематичне 

опрацювання навчального матеріалу під час підготовки до практичних та 

семінарських занять впродовж семестру. На необхідності цього наголо-

шується вже на першій лекції, а реалізація починається з першого заняття в 

академічних групах.  

Ефективність самостійної роботи студента (СРС) забезпечується 

чіткою організацією та контролем, створенням необхідних умов для СРС 

(бібліотека, читальний зал, комп‘ютерні класи, мережа Інтернет), доцільними 

формами, методами і засобами навчання, навчально-методичними матеріа-

лами та об‘єктивним контролем СРС.  

Сучасні інформаційні комп'ютерні технології не тільки надають 

мультимедійне середовище для презентації і активного сприйняття 

навчальної інформації, але й здійснюють стимулюючу дію щодо мотивації 

студентів до вивчення цієї інформації. 

Викладачі кафедри постійно проводять консультативну, у тому числі 

індивідуальну, роботу впродовж усього навчального року, включаючи 
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підсумкові заняття та іспити. Для іноземних студентів розроблено окремий 

графік консультацій та відпрацювань пропущених занять. Кращому 

засвоєнню неврології сприяють робота в студентському науковому гуртку 

кафедри, до якого активно залучаються іноземні студенти. Досвід показав, 

що вказані методичні підходи до викладання неврології в групах іноземних 

студентів сприяють значному підвищенню рівня знань студентів. Студент 

працює більш ефективно, якщо має чітке уявлення про те, які знання та 

уміння стануть йому при нагоді під час майбутньої лікарської діяльності, а з 

якими він може бути тільки ознайомленим. 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, 

ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ З 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ 

В.В. Бендас, Д.В. Ротар  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Для досягнення успіхів у вирішенні проблем викладання мікробіології, 

вірусології та імунології іноземним студентам українською мовою, необхідно 

прикласти чимало зусиль, які потребують від викладача глибоких 

теоретичних знань, грамотних методологічних підходів до викладання, 

розуміння значимості предмету в подальшій лікарській практиці. Значення 

вивчення мікробіології, вірусології та імунології в підготовці іноземних 

студентів з українською мовою навчання важко переоцінити. Вони повинні 

знати систематику і номенклатуру бактерій та вірусів, методи мікро-

біологічної і вірусологічної діагностики, специфічної профілактики, роль 

мікроорганізмів в інфекційному процесі, основні збудники інфекційних 

захворювань, вміти виготовити препарат, пофарбувати його та провести 

мікроскопію, провести посів досліджуваного матеріалу на живильні сере-

довища, оцінювати результати дослідження. 

На сучасному етапі реформ вищої освіти в Україні проблема 

підготовки висококваліфікованих іноземних студентів-медиків постає з 

особливою гостротою. Адже від ступеня підготовки студентів із зарубіжжя 

залежить не лише їх професійне майбутнє, але й ставлення світової спільноти 

до медичної освіти в Україні. 

Одним із основних напрямків удосконалення викладання дисципліни є 

міжкафедральна інтеграція з кафедрами медичної фізики, нормальної ана-

томії та фізіології, латинської мови, хімії та біохімії, біології та генетики. 

Такий підхід до викладання предмету сприяє більш значному і 

глибокому засвоєнню навчального матеріалу студентами, дозволяє не лише 

повноцінно засвоїти основні питання дисципліни, оцінити їх значимість для 

розуміння питань, які стоять перед практичною медициною, але й спряму-

вати мислення на глибоке розуміння теоретичних і практичних проблем, які 

вивчаються ними. Інтеграція викладання по вертикалі дозволяє іноземним 
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студентам здобувати знання та уміння на достатньо міцному теоретичному 

фундаменті. Це все сприяє розвитку клінічного мислення і застосування 

біологічного підходу до вирішення конкретних проблем. 

Одним із напрямків удосконалення викладання предмету, поряд з 

традиційними формами навчання, є оцінювання знань студентів з вико-

ристанням тестового контролю. Поточний контроль проводиться з детальним 

розбором кожного тесту та обґрунтуванням правильної відповіді під 

контролем викладача з його поясненням та корекцією невірної відповіді. 

Тестовий контроль, як допуск до підсумкового модульного контролю, 

включає в себе тестові завдання з банку даних «КРОК 1. Загальна лікарська 

підготовка» з метою максимальної підготовки студентів до складання 

вказаного ліцензійного іспиту. 

З іноземними студентами, які навчаються українською мовою, прово-

диться активна робота по виробленню уміння користуватися україномовними 

підручниками та посібниками. Методичне забезпечення здійснюється за 

допомогою методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників, 

засобів наочності (таблиць) та навчальних відеофільмів. 

На початку заняття, методом бліц-опитування, з‘ясовується з'ясувати 

якість засвоєння самостійно вивченого матеріалу. Методом активного усного 

діалогу проводиться обговорення незрозумілих питань. Після цього 

студентам виділяється час (15 хвилин) для повторного засвоєння теоре-

тичного матеріалу методом читання україномовного посібника. Тільки тоді 

проводиться фронтальне опитування і написання тестового контролю. У 

кінці заняття проводиться оцінювання та підведення підсумків. 

Таким чином, методологічний підхід до викладання предмету 

іноземним студентам українською мовою навчання суттєво відрізняється від 

викладання іншим студентам.  

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ІСПИТІВ В НАВЧАННІ 

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ АКУШЕРСТВУ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ  

А.М. Бербець 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасний ринок освітніх послуг працює в умовах конкуренції, що 

зростає. Ефективність отриманої освіти визначається багатьма критеріями, 

зокрема, рівнем теоретичних знань та практичних навичок, засвоєних 

студентом. Одним з основних способів контролю засвоєного та готовності 

студента до роботи в якості лікаря є інтегрований ліцензійний іспит. 

Ліцензійні інтегровані іспити є частиною комплексу засобів стандарти-

зованої діагностики рівня професійної компетентності. Метою ліцензійного 

інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної 

компетентності випускника (або інтерна) мінімально необхідному рівню 

згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Методологiчною 
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основою технологiї медичних лiцензiйних iспитiв є державнi стандарти 

вищої освiти України. Технологічною основою медичних ліцензійних іспитів 

є стандартизоване тестування. Для проведення медичних ліцензійних 

тестових іспитів було розроблено комплекс комп'ютерних програм 

підтримки технології стандартизованого тестування, який отримав назву 

Standard Test [5]. 

В Україні вже більше 15 років проводиться інтегрований ліцензійний 

іспит «Крок-2. Загальна лікарська підготовка», який підтвердив свою 

ефективність. Для студентів спеціальності «лікувальна справа» до складу 

цього іспиту входять питання терапевтичного, хірургічного, педіатричного, 

акушерсько-гінекологічного профілю, а також питання з загальної гігієни та 

соціальної медицини. Більшість питань з клінічних дисциплін побудовані у 

вигляді клінічних задач, коли увазі студента пропонується клінічна картина 

захворювання та інколи дані основних параклінічних обстежень, натомість 

пропонується виставити правильний діагноз чи обрати лікування для пацієн-

та. Це справедливо і для іспиту «Крок-2. Medicine», що проводиться для 

іноземних студентів англійською мовою. Студенти зазначають, що клінічні 

задачі з акушерства та гінекології містять в тексті ключові слова та фрази, які 

виступають «мітками» і полегшують розв‘язання завдання. Це сприяє 

формуванню клінічного мислення у студента вже на етапі випускного курсу. 

Водночас, слід зазначити, що ліцензійні іспити іноземних країн носять 

дещо інший характер, зокрема, в тих розділах, що стосуються акушерства та 

гінекології. Більшість іноземних студентів, що навчаються у ВДНЗ 

«Буковинський державний медичний університет», є громадянами Індії, тому 

для отримання можливості проходження резидентури на батьківщині їм 

необхідно успішно здати ліцензійний іспит МСІ (Medical Council os India). 

Питання з акушерства та гінекології, що виносяться на цей іспит, мають 

дещо інший характер: більшість питань побудовані не у вигляді клінічних 

задач, а є фактологічними. Наприклад, типовим питанням є, коли студенту 

пропонується обрати серед пропонованих дистракторів правильну частоту 

розриву матки після кесаревого розтину в Індії або обрати з-поміж 

перелічених препарат, використання якого є забороненим законодавчо. В 

такій ситуації студент позбавлений «міток» в тексті завдання, тобто, єдиним 

шляхом для правильного його вирішення є знання необхідного факту. 

Різниця в методологічних підходах тривалий час викликала труднощі у 

іноземних студентів – випускників українських медичних вищих навчальних 

закладів при здачі ліцензійних іспитів у себе на батьківщині. 

Враховуючи вищенаведене, адміністрацією Буковинського державного 

медичного університету (БДМУ) впроваджено зміни до навчально-

методичний процесу, а саме, студенти – громадяни Індії отримали 

можливість підготовки до складання іспиту МСІ з використанням 

дистанційних технологій навчання (сервера MOODLE БДМУ). Що 

стосується акушерства та гінекології, викладачами кафедри акушерства та 

гінекології БДМУ підготовлено два електронні навчальні курси: «Obstetrics 
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MCI» та «Gynecology MCI», які сумарно містять близько двох тисяч тестових 

запитань з дисципліни, отриманих з відкритих джерел. Студент має 

можливість в будь-який зручний час зайти на курс он-лайн і пройти 

необхідну кількість запитань як в навчальному режимі, так і в режимі іспиту. 

Передбачена можливість вивчення питань як за темами, так і шляхом 

рандомізації завдань. Викладач також може проконсультувати студента 

безпосередньо під час заняття. Проходження даних MOODLE-курсів є 

можливим і рекомендованим для всіх іноземних студентів (не тільки 

громадян Індії), а також, за бажанням, і для студентів – громадян України. 

Ефективність даної освітньої технології підтверджується тим, що в 2014 році 

ті випускники БДМУ, які активно використовували дані MOODLE-курси в 

своїй підготовці, успішно з першої спроби здали іспит МСІ на батьківщині, і 

приступили до проходження резидентури. 

Таким чином, необхідним є широке запровадження в практику освіти 

студентів-медиків новітніх методик з підготовки до іспиту «Крок-2» та до 

ліцензійних іспитів, які пропонуються випускникам-іноземцям у них на 

батьківщині, або в країні, де випускники збираються працювати. Відсоток 

випускників, які успішно підтверджують отриманий в Україні лікарський 

диплом, є дуже важливим показником конкурентоспроможності як окремого 

вищого медичного навчального закладу, так і країни в цілому, на сучасному 

глобальному ринку освітніх послуг. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ  

ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ  

А.С. Бідучак 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Підготовка іноземних студентів посідає важливе місце в системі вищої 

медичної освіти в Україні. Значна кількість студентів–іноземців ставить 

перед системою освіти суттєві проблеми, зокрема вибору оптимальних форм 

і методів навчання. Отже, важливим та актуальним на сьогодні є аналіз 

навчальної та виховної роботи з іноземними студентами. 

Досвід роботи з іноземними студентами показує, що цей контингент 

студентів потребує особливої тактики викладання. У першу чергу, це 

обумовлено тим, що дуже часто у групах навчаються студенти різних 

національностей, віросповідання, політичних поглядів. Всі ці студенти мають 

різну підготовку, бо навчалися за різними шкільними програмами. Це 

створює певні труднощі у викладанні дисципліни. 

Говорячи про особливості викладання історії медицини, слід зазначити, 

що воно повинно бути адаптованим до навчального процесу з іноземцями. 

Викладання історії медицини повинно відбуватися на доступному для них 

рівні, бо навіть найпростіші для українців поняття і факти викликають в 

іноземних студентів труднощі у сприйнятті та засвоєнні, зокрема, це 
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стосується імен, найменувань історико-культурних цінностей, особистого 

внеску вчених у розвиток медицини. 

Тому викладачам при роботі з такою категорією студентів необхідно 

враховувати різновекторність національних культур, цінностей, норм, 

традицій, обрядів. Знання особливостей національних культур допомагає 

викладачу забезпечити найкращі педагогічні умови для навчання, здобуття 

професійних навичок, розвиток особистості студента. Слід також 

враховувати вікові відмінності. Деякі студенти прибувають до України не 

одразу після закінчення школи, а здобувши певний життєвий досвід. Деякі 

студенти прагнуть здобути більш високий рівень навчання або другу вищу 

освіту. Враховуючи всі ці особливості, викладачу треба забезпечувати вплив 

на особистісне та професійне зростання кожного студента. 

Важливим аспектом роботи з іноземними студентами також є наявність 

комплексного методичного забезпечення (текси лекцій, методичні розробки 

семінарських занять, питання для самоконтролю, тестові завдання). При 

викладанні історії медицини найбільший ефект дає запровадження 

інтерактивних технологій колективно-групового навчання, тому що воно є 

найбільш демократичним. А виховання демократичного толерантного 

ставлення до своїх колег по навчанню є важливою складовою навчального та 

виховного процесу. 

Навчання на практичних заняттях має на меті отримання практичних 

навичок та вміння мислити на основі знань отриманих під час лекцій та під 

час самостійної роботи. Практичні заняття починаються з вмотивування 

студентів на вивчення тієї чи іншої теми, визначення вихідного рівня знань 

студентів, проблемних аспектів теми, їх роз‘яснення та закріплення, а 

наприкінці кожного практичного заняття проводиться перевірка засвоєного 

матеріалу (зазвичай, шляхом усної співбесіди, письмового виконання 

поставлених питань та інколи шляхом тестування). 

Значну увагу необхідно приділяти і формуванню творчої особистості 

студента, його саморозвитку та самоосвіті. На основі власного досвіду та з 

досвіду наукової літератури можна зробити висновок, що ефективність 

самостійної роботи полягає в тому, коли саморганізація в навчально-

виховному процесі стосується всіх етапів навчання. При організації цієї 

роботи треба враховувати контингент групи, особистісні відмінності кожного 

студента, рівень мотивації навчання, творчого потенціалу та можливості 

самоорганізації пізнавальної діяльності. Дуже важливо навчити іноземних 

студентів організації самостійної роботи. Основними завданнями цієї роботи 

є: послідовність, підготовка до виконання різних видів домашніх завдань, 

організація повторювальної діяльності та розв‘язування тестів. 

Доцільним у роботі з іноземними студентами є проведення екскурсій, 

ознайомлення із експонатами музею з історії медицини Буковини. Відвідання 

музею є корисним для сприйняття матеріалу, що стосується розвитку 

сучасної медицини. На кафедрі соціальної медицини та організації охорони 
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здоров‘я, де викладається історія медицини, є досвід організації такого 

заходу. 

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу відіграє 

матеріально-технічне обладнання навчальних кабінетів для іноземних 

студентів. Для самостійної роботи, виконання домашніх завдань студенти 

мають змогу вільно користуватися фондами бібліотеки (у тому числі 

електронними фондами). Наявне в університеті сучасне інформаційне 

навчальне середовище створює умови для використання сучасних, у тому 

числі й комп‘ютерних, технологій. Навчальний процес у достатній кількості 

забезпечений науково-методичною літературою – навчальні посібники, 

довідкова та інструктивно-методична література. Бібліотека університету має 

достатню забезпеченість підручниками та навчальними посібниками з історії 

медицини для студентів-іноземців. 

Таким чином, для успішної побудови навчального процесу слід 

враховувати фактори, які впливають на систему освіти: географічні, 

економічні, національні, історичні, культурні та релігійні, ті що є особливими 

для кожного народу. Безумовно, для врахування всіх елементів необхідна 

відповідна підготовка викладача, його самоосвіта, відповідні знання. Так, 

кожен етнос має свої методи та підходи в педагогічному процесі, які 

необхідно враховувати в педагогічному процесі навчання іноземних 

студентів. 

ДОСВІД НАВЧАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ 

К.О. Бобкович 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинчький державний медичний університет», м. Чернівці 

Останніми роками розширюється географія країн, студенти яких 

приїжджають на навчання в українські вищі медичні навчальні заклади. Для 

частини з них викладання здійснюється англійською мовою, зокрема, у тому 

випадку якщо вона є рідною для студентів. Тоді якість навчального процесу, 

в першу чергу, залежить від рівня знання англійської мови викладачем. 

Водночас є категорія студентів-іноземців, навчання яких проводиться 

українською мовою. Тому для ефективного вивчення медицини вони спершу 

мусять опанувати українську мову, як правило, в короткі терміни. Це вимагає 

від викладача досягнення належної ефективності заняття шляхом подолання 

«мовного бар‘єру» як при теоретичному розборі теми, так і в процесі 

обстеження пацієнтів. Вищезазначене є особливо актуальним для клінічних 

дисциплін взагалі та пропедевтики внутрішніх хвороб зокрема.  

Для оптимізації навчального процесу викладач вищої школи повинен 

налагодити атмосферу навчального співробітництва педагога зі студентом. 

Для таких педагогів xapaктepнi доброзичливе ставлення до суб‘єктів 

навчання, прагнення адекватно оцiнити їxнi можливостi, збагнути мотиви 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

405 

 

поведiнки, стимулювати творчість, особистicне зростання i гiднicть, а також 

здатнiсть пiдтримувати соцiально сприятливий морально-психологiчний 

клiмат у навчальнiй групi. Навчальне співробітництво – напрям педаго-

гічного мислення і практичної діяльності, спрямований на демократизацію та 

гуманізацію педагогічного процесу Сутність цього підходу визначалась 

створенням та організацією викладачем між особистісної взаємодії, яка б 

здійснювалась в «оптимістично-гуманній атмосфері» й потребувала від нього 

майстерності та вміння ефективно спілкуватися. Тому основним методом 

навчального співробітництва є навчальний діалог. Без діалогічності не вийде 

взаємодії, оскільки будь-яка спільна діяльність потребує вміння домовитися, 

вступити в діалог. Саме наявність та якість діалогу свідчать про рівень 

реалізації суб‘єкт- суб‘єктного підходу. 

У процесі навчального педагогічного співробітництва використо-

вуються наступні аспекти взаємодії: 1) викладач-студент; 2) студент-студент 

(у парах чи трійках); 3) загально-групова взаємодія студентів у навчальному 

колективі (групі). У роботі з україномовними іноземними студентами ці 

аспекти потребують деяких уточнень. У взаємовідносинах «викладач-

студент» переважає фронтальна форма навчання. Проте інколи студенти, не 

завжди розуміють поставлених запитань чи завдань. Тому одне і те саме, на 

перший погляд елементарне для розуміння співвітчизниками поняття, слід 

пояснювати декілька раз, підбираючи зрозумілу лексику. Водночас 

іноземному студенту для формування відповіді на поставлене завдання слід 

сформувати та сформулювати думку. У цьому випадку викладач повинен 

зрозуміти той момент, коли студент знаходиться у пошуку необхідних 

засобів і має з цим труднощі, та допомогти йому висловитися. Якщо студент 

зуміє це зробити і побачить, що викладач зрозумів відповідь, тоді позитивний 

результат буде стимуляцією для отримання нових знань. 

Наступні види взаємодії потребують ще більшої корекції з боку 

викладача. Зокрема, взаємодія студент-студент. Великого значення для 

ефективності навчального співробітництва набуває характер його організації, 

зокрема зовнішня регламентація роботи учасників. А призначення ведучого, 

який повинен регулювати хід обговорення (в тріаді), може стати фактором 

самоорганізації спільної діяльності учасників навчального процесу. В 

медичних вишах робота студентів у групах-тріадах найбільш актуальна у 

роботі з пацієнтами. Під час курації групу з 10-12 чоловік можна розділити 

на кілька підгруп, де ведучими можуть виступати студенти, які вільно 

володіють мовою. Вони зможуть регулювати обстеження хворих, беручи на 

себе основну роль в опитуванні та розподіляючи між іншими учасниками 

групи інші методи обстеження: огляд, пальпацію, перкусію та аускультацію 

пацієнтів. Результуючою цих дій може стати спільна постановка 

попереднього діагнозу та призначення додаткових методів дослідження. 

У наступному типі організації навчального співробітництва студентів 

ситуації також є рольовими як і тип статусних взаємодій. Але специфічною 

особливістю цього типу є його пряма залежність від змісту і умов здійснення 
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діяльності. Це – тип «колективного вирішення вербальних завдань». Таку 

взаємодію можна широко використовувати в практиці занять з іноземними 

студентами, опираючись на окремих учасників навчання, які більш 

досконало володіють українською мовою. У ході проведення занять 

періодично виникає ситуація, коли навіть різнобічне пояснення студентам 

якогось поняття не призводить до повного розуміння матеріалу. Тоді 

студент-лідер змушений перекласти незрозумілі терміни на рідну для його 

одногрупників мову для засвоєння матеріалу в повній мірі. В контексті цього 

оптимальним є формування україномовних іноземних груп зі студентів однієї 

і тієї ж країни. З одного боку, це покращує розуміння матеріалу, з іншого, - 

забезпечує необхідний психологічний клімат у групі. Оскільки формування 

груп зі студентів різних країн, з різними мовами, релігійними особливостями 

часто призводить до «розподілу» груп на антагоністичні підгрупи, з якими 

робота викладача ще більше ускладнюється. І частину заняття приходиться 

витрачати на створення нормального толерантного мікроклімату. 

Неефективним, є формування україно-іноземних мікст-груп. Оскільки 

іноземцям потрібно більше часу на опанування того ж об‘єму матеріалу. 

Вітчизняні студенти за таких умов втрачають інтерес до практичних занять, а 

швидший темп викладання не дозволяє повноцінно засвоїти матеріал 

іноземним студентам.  

Отже, досягнути поставленої мети щодо опанування дисципліни 

студентами-іноземцями можна лише шляхом налагодження повноцінного 

діалогу, максимально використовуючи всі аспекти навчального співро-

бітництва. 

ASSOCIATION OF THE TEST ANXIETY AND ACADEMIC 

PERFORMANCE IN PEDIATRICS 

N.K. Bogutska 

Department of the Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Test anxiety was described in about half of students and has been shown to 

have a consistently negative relationship with academic performance and average 

grade point in medical students. Examination of the relation between the 

emotionality component of test anxiety and performance revealed that moderate 

levels of physiological arousal generally were associated with higher exam 

performance. 

The relationship between test anxiety and academic performance in 155 

foreign graduate medical students was investigated. Short test anxiety 

questionnaires: scale 1 (Sarason I.G., 1980), the total number of «true» answers 

above 12 signifies test anxiety) and scale 2, explored by the Nist and Diehl (1990), 

was developed for determining if a student experiences a case of test anxiety by 

choosing a number from one to five: a low score (10-19) indicates that student do 

not suffer from test anxiety, moderate scores between 20–30 indicate that the level 
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of stress and tension was probably healthy, scores over 30 suggest that students 

were experiencing an unhealthy level of anxiety. We assessed the test anxiety in 

association with academic performance during 4-6
th
 years of studying Pediatrics. 

The applied study was in the form of an anonymous questionnaires which included 

sociodemographic data. 

The average level of anxiety on a scale 1 was 6,49±2,95 points, 6,38±3,03 

and 6,78±2,76 points (p>0,05) respectively in males and females, and on a scale 2 

– 22,23±6,40 points, 21,65±6,34 and 23,66±6,40 points (p=0,08) respectively. 

High levels of students‘ test anxiety were revealed in 3,2% of students – all males, 

on scale 1, and in 10,5% of graduates (among them 62,5% were males) on scale 2. 

Significantly better performance on the final module control in Pediatrics at the 5
th 

and 6
th

 courses was revealed in a group of learners with low (n=24) as compared to 

high levels of anxiety (n=31): average score 153,29±15,50 to 143,13±10,11 points 

(p<0,006). However, results of educational performance in license integrated 

testing «Step 2» were not significantly varied with different levels of test anxiety. 

The negative significant weak-moderate correlation between academic 

performance and points on short test anxiety questionnaire (Sarason I.G., 1980) 

was revealed first of all (r=-(0,17-0,29), p<0,05), while such association with 

points on scale 2, explored by the Nist and Diehl (1990), was mostly weak and/or 

non-significant. The negative significant weak correlation between final state exam 

performance in Pediatrics and points on short test anxiety questionnaire (Sarason 

I.G., 1980) was revealed (r=-0,27, p<0,008). It was shown, that administering 

regular course exams in an online format may reduce test anxiety experienced at 

the time of the exam and improve exam scores. Measures for reducing of testing 

anxiety academic distress should be targeted at introduction of online testing 

format. With the increase of students‘ test anxiety the number of negative marks in 

Pediatric modules received during the 5
th 

and 6
th
 courses increases significantly 

(r=0,31, p<0,002).  

High anxiety test level was associated with male sex and decrease of 

academic performance in Pediatrics but not with achievements in license integrated 

testing «Step 2». The test anxiety questionnaire by Sarason I.G. was characterized 

by more significant association with prognosis of the academic performance in 

Pediatrics as compared to anxiety test, explored by the Nist and Diehl. 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ 

АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ 

О.Б. Боднар, Б.М. Боднар, Л.І. Ватаманеску,  

Г.Б. Боднар, С.О. Сокольник  

Кафедра дитячої хірургії та отоларингології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Вихід системи Вищої освіти України на міжнародний рівень потребує 

її модернізації в контексті міжнародних вимог. В Буковинському державному 

медичному університеті більшість іноземних студентів є вихідцями з Африки 
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та Індії. Найбільший відсоток іноземних громадян повернеться на власну 

батьківщину. В Африці та Індії дитяча хірургія є досить ‟вузькоюˮ 

спеціальністю. Дитячі хірургічні центри розташовані у столицях та великих 

містах. Майбутні іноземці-хірурги часто будуть стикатися з дитячою 

хірургією, працюючи хірургами загального профілю. Тому, закінчивши 

вищий медичний навчальний заклад, студенти-іноземці повинні вміти 

виставити діагноз та надати невідкладну допомогу дитині із хірургічною 

патологією у випадку значної віддаленості дитячого хірургічного центру; 

скласти алгоритм планового обстеження дитині з підозрою на планову 

хірургічну патологію з метою її виявлення та вірного спрямування у 

майбутньому. 

Серед проблем викладання дитячої хірургії іноземним студентам 

можна окреслити наступні. Студенти різних країн Африки (Гана, Нігерія, 

Конго та інші) та Індії англомовні, але мають специфічний діалект до якого 

викладач має звикнути. Підручники з дитячої хірургії США та Англії 

текстовані на високому методичному рівні, але іноді важко використовувати 

отримані із них знання в зв‘язку з реаліями щоденної практичної діяльності 

(так, при складностях діагностики гострого апендициту у дитини в США 

пропонується використовувати комп‘ютерну томографію, що навряд чи 

можна буде виконати в умовах Конго чи Нігерії). 

Розповсюджена в Європі та розвинених країнах дитяча хірургічна 

патологія в Африці зустрічається значно рідше, а захворювання, які прак-

тично не зустрічаються в Європі, США, Україні досить часто спосте-

рігаються в Африці (так, в країнах Африки досить часто спостерігаються 

розлиті перитоніти на тлі черевнотифозних перфоративних виразок 

кишечника у дітей, в Європі та в Україні це казуїстичні випадки в 

минулому). 

Вирішення вищезазначених проблем покращить якість підготовки 

іноземних студентів-медиків з дисципліни «дитяча хірургія», що дозволить 

підвищити авторитет вітчизняної медичної освіти на міжнародному рівні. 

При викладанні дитячої хірургії іноземним студентам ми орієнтуємося 

на англомовні підручники, базовими з яких є Puri P., Hollwarth (Eds.) Pediatric 

Surgery – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006. – 648 p..  

При аналізі, звертаємо увагу на батьківщину студентів. Зокрема, згідно 

літератури останніх років серед природженої патології Африки, розповсю-

дженими є хвороба Гірсшпрунга та атрезія прямої кишки, а також 

«перфоративні розлиті перитоніти». При викладанні даних тем, згідно 

робочих програм, акцентуємо на цьому увагу африканських студентів. 

Розповсюдженою патологією в Індії є гіпоспадія, тому, за вищезазначеним 

принципом саме на цій патології акцентуємо увагу при поясненні 

урологічних тем для студентів із Індії. Особливу увагу звертаємо на 

демонстрацію оперативних втручань при вищезазначеній патології, яку 

проводимо за допомогою записаних нами відеороликів операцій, що 
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виконані співробітниками кафедри, що викликає у студентів цікавість та 

мотивацію для вивчення матеріалу. 

Отже, формування груп іноземних студентів за етнічним принципом 

надасть можливість викладачу покращити викладання дисципліни «дитяча 

хірургія». Викладання дитячої хірургії у вищому навчальному медичному 

закладі для іноземних студентів, повинно ґрунтуватися на актуальності 

розповсюдження певної дитячої хірургічної патології на батьківщині 

При викладенні матеріалу звертати увагу на діагностичні та лікувальні 

можливості, особливості надання хірургічної допомоги дітям у різних 

країнах. 

УДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІІВ У ПІДГОТОВЦІ ДО ЛІІ «KROK 1. MEDICINE» НА 

КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ  

Р.Є. Булик, Ю.В. Ломакіна 

Кафедра медичної біології та генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до збільшення 

кількості іноземних студентів, які отримують медичну освіту. Понад десяти 

років у ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

навчаються іноземні студенти більш як з 30-и країн світу англійською 

мовою. Для якісного навчання іноземних студентів у навчальний процес 

впроваджені різноманітні технології як під час проведення практичних 

занять, так і при читанні лекцій. Усі сучасні технології у навчанні 

застосовуються для успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів 

«Крок 1», «Крок 2», «Крок 3», що надійно увійшли у життя медичних 

навчальних закладів України, за прикладом багатьох світових освітніх 

практик, які впроваджені у вищих навчальних закладах відповідно до чинних 

нормативно-правових документів з метою уніфікованого контролю якості 

підготовки фахівців у галузі знань «Охорона здоров‘я» за спеціальностями 

«Медицина», «Стоматологія» та «Фармація». Перший іспит «Крок 1» 

складається з основних медико-біологічних дисциплін, до успішного 

складання якого активно залучаються співробітники кафедри медичної 

біології та генетики.  

У першу чергу, на першому практичному занятті студентам 

проводиться вхідне комп‘ютерне тестування, яке містило завдання з 

основних тем шкільної програми з біології. Результати тесту виявили значні 

пробіли у знаннях іноземних студентів, особливо з таких країн як Йорданія, 

Лівія, Зімбабве. Студенти з країн Гана, Індія та Нігерія показали достатньо 

високий вихідний рівень знань у межах 75-95% правильних відповідей. У 

подальшому для глибшого вивчення медичної біології викладачами кафедри 

укладено збірник тестових завдань, виданий для іноземних студентів вищих 

медичних навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації, які 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

410 

 

навчаються за спеціальністю «Медицина». Збірник містить необхідну інфор-

мацію для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного 

контролю з медичної біології, а також ліцензійного інтегрованого іспиту 

«Krok 1. Medicine» у вигляді тестових завдань, що увійшли до збірників 

ліцензійного іспиту «Krok 1. Medicine» з банку Центру тестування профе-

сійної компетентності фахівців у галузі знань «Охорона здоров‘я», а також 

ситуаційні тести, що були розроблені авторами збірника. Вищезазначені 

тестові завдання розміщенні на сервері дистанційного навчання «Moodle» 

для самостійної підготовки студентів до практичних занять, підсумкового 

модульного контролю та успішного складання «Krok 1. Medicine». 

Різноманітні навчальні інструменти для самостійної роботи студенів з 

дисципліни «Медична біологія» дозволяють закласти у іноземних студентів 

фундамент навчання на профільних теоретичних та клінічних кафедрах, 

отримати навички у логічному мисленні для подальшого набуття знань і 

самостійної роботи як лікаря.  

ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ АНГЛОМОВНИХ 

СТУДЕНТІВ І КУРСУ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ 

Р.Є. Булик, В.Г. Хоменко  

Кафедра медичної біології та генетики 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Підсумкове оцінювання англомовних студентів І курсу зі спеціальності 

«Медицина» з дисципліни «Медична біологія» здійснюється на основі трьох 

діагностичних критеріїв, кожному з яких відповідають певні методи контро-

лю: перевірка рівня теоретичних знань студентів може бути здійснена на 

основі використання таких методів контролю як: індивідуальне усне опиту-

вання, рішення типових задач, тестовий контроль, письмовий теоретичний 

контроль в сучасних активних та інтерактивних формах. Перевірка рівня 

практичних навиків студентів здійснюється на основі індивідуального кон-

тролю практичних дій студента (виготовлення тимчасових мікропрепаратів, 

опис макропрепаратів, заповнення таблиць тощо) та тих результатів, які він 

отримує в процесі цих дій. Перевірка рівня професійних вмінь майбутніх 

фахівців здійснюється на основі вирішення системи нетипових ситуаційних 

задач з молекулярної біології, генетики та медичної паразитології, що не 

мають програмованого характеру, і системно відображують основні про-

фесійні проблеми майбутніх фахівців у межах теми даного заняття. 

Важливою умовою надійності підсумкового оцінювання студентів-

іноземців на практичних заняттях є те, що контроль на рівні теоретичних 

знань не повинен перевищувати 1/3 загального обсягу матеріалу і 

здійснюється на підготовчому етапі заняття. При цьому 2/3 підсумкового 

оцінювання на заключному етапі здійснюються по критеріях власне 

професійних: діагностика рівня набутих практичних навиків (1/3) та 

діагностика рівня набутих професійних вмінь (1/3).  
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Тому, домінування професійних критеріїв перевірки в підсумковому 

оцінюванні англомовних студентів І курсу на практичних заняттях є 

принциповою педагогічною вимогою, ігнорування якої призводить до 

значної втрати якості професійної медичної освіти. На таких же засадах 

вибудовується і підсумковий модульний контроль, в якому роль професійних 

критеріїв діагностики якості зростає ще більше. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ НЕВРОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ 

СТУДЕНТАМ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

Н.В. Васильєва 
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Привабливість вищого навчального закладу для студентів залежить від 

якості та вартості навчання і проживання, відсутності міжнаціональних та 

релігійних конфліктів, відповідності європейським освітянським стандартам 

тощо. Поєднання цих постулатів з якісною підготовкою майбутніх 

спеціалістів, багаторічними традиціями вітчизняної медичної школи та 

доступністю вищої освіти пояснює тенденцію до збільшення контингенту 

іноземних студентів у Буковинському державному медичному університеті. 

Ефективність навчального процесу на кафедрі залежить від мате-

ріально-технічної бази, в т.ч. використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, а зі сторони студентів – від наявності базових знань з фунда-

ментальних теоретичних та клінічних дисциплін, клінічного та логічного 

мислення, мотивації до навчання. Від рівня педагогічної майстерності 

викладача залежить можливість застосування особливої тактики викладання 

предмету, а саме: вміння донести до студентів-іноземців програмний мате-

ріал з урахуванням їхньої ментальності, уникнути таких важливих недоліків 

організації навчального процесу, як переважання репродуктивних форм 

навчання, методів пасивного засвоєння матеріалу, дисбалансу між 

теоретичною і практичною підготовками.  

Робоча навчальна програма з неврології для студентів IV курсу 

медичного факультету спеціальності «лікувальна справа» складається з 2-х 

модулів: «Загальна неврологія» та «Спеціальна неврологія». У 2015-2016 

навчальному році внесені зміни до робочої програми із збільшенням годин, 

які виділені на самостійну роботу студента. Вивчення предмету відбувається 

впродовж 4-х годин (у осінньому) та 6-ти годин (у весняному) семестрах в 

день. Модульне навчання має низку переваг над традиційним, оскільки 

навчально-методична частина модуля допомагає студентам здійснити 

самоконтроль набутих знань після вивчення модуля або будь-якої його 

частини на бажаному рівні складності; перетворити студента з об‘єкта на 

суб‘єкт навчання; надати певної «гнучкості» навчальному процесу; запро-

вадити в дію принцип індивідуальності навчання. Водночас слід відмітити, 
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що інтенсивне засвоєння великих обсягів теоретичного матеріалу, 

опанування численними практичними навичками має не тільки беззаперечні 

переваги у вигляді максимальної наближеності до тривалості робочого дня та 

умов роботи лікаря, але і певні недоліки, які пов‘язані з великим фізичним та 

психологічним навантаженням на студентів. Крім того, великий інтервал між 

практичними заняттями, який іноді складає 4-и тижні, створює проблему під 

час перевірки знань студентів за залишковим принципом, що пов‘язано з 

невід‘ємною здатністю мозку забувати отримані відомості під впливом 

невпинно зростаючого потоку нової інформації. 

При проведенні практичних занять з іноземними студентами викладачі 

кафедри притримуються системи формування вмінь та практичних навичок 

відповідно до вимог державного стандарту вищої освіти. З метою розвитку 

комунікативних вмінь, які невід‘ємно пов‘язані з майбутньою професійною 

діяльністю, студенти-іноземці проводять практичний тренінг, працюючи 

безпосередньо з тематичними пацієнтами. У зв‘язку з певним мовним 

бар‘єром при спілкуванні студентів з пацієнтами виникають труднощі під час 

збору скарг та анамнезу хвороби, тому викладач постійно знаходиться в 

палаті під час курацій і часто виконує роль перекладача. Водночас у 

поточному навчальному році відмічається покращення рівня володіння 

українською мовою іноземними студентами, що позитивно відображається 

на практичній частині заняття. 

Викладачі кафедри систематично удосконалюють навчально-мето-

дичне забезпечення занять, в т. ч. шляхом застосування сучасних інформа-

ційних технологій. Починаючи з 2010 року у Буковинському державному 

медичному університеті для забезпечення, зокрема, англомовних студентів 

електронними навчальними матеріалами, організації та керування самостій-

ною роботою, впроваджено використання мережевих інформаційно-комуні-

каційних технологій навчання на базі LMS «Moodle». Організаційно-

методичний блок містить наступні елементи: довідник для студента з 

календарними та тематичними планами лекцій, практичних занять; 

принципами оцінювання, методикою проведення ПМК; графіком відробіток 

та консультацій; глосарієм. Тематичні розділи курсу містять наступні 

елементи: методичні вказівки для самостійної роботи студента під час 

підготовки до практичного заняття, «конспекти» (структуровані електронні 

навчальні матеріали з теоретичною інформацією), наочні матеріали 

(зображення – навчальні таблиці, дані додаткових методів дослідження; 

відеосюжети, анімацію, презентації тощо), а також засоби самоконтролю та 

перевірки знань у тренінговому та контролюючому режимах, які дають 

можливість студенту самостійно пройти тестування у режимі реального часу 

(on-line). Мультимедійні ресурси дозволяють студентам ознайомитися не 

тільки з усним матеріалом, але і побачити, наприклад, методики проведення 

неврологічного та інструментального обстеження пацієнта з тією чи іншою 

неврологічною патологією у відеорежимі.  
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Таким чином, діапазон можливостей для вдосконалення підготовки 

студентів-іноземців з неврології у Буковинському державному медичному 

університеті є цілком достатнім. Раціональне застосування різних засобів 

оптимізації навчального процесу сприяє активізації пізнавальної діяльності 

студентів, розвитку клінічного мислення та дозволяє досягнути кінцевої мети 

навчання – підготувати кваліфікованого конкурентоспроможного фахівця.  

УСНЕ ОПИТУВАННЯ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ БІООРГАНІЧНОЇ І 

БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ 

І.В. Геруш, Н.В. Давидова  

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Практичні заняття у навчальному процесі вищого медичного 

навчального закладу є основною частиною навчального плану. Практичні 

заняття розвивають клінічне та наукове мислення, мову студента, дозволяють 

оцінити його теоретичні знання, вміння та навички. З метою поглибленого 

вивчення та засвоєння студентами-іноземцями курсу біоорганічної і 

біологічної хімії, викладачі кафедри проводять значну роботу по пошуку 

нових методів та ефективних форм викладання та контролю засвоєння 

матеріалу. 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння знань та вмінь студентами 

використовуються різні методи і форми контролю – усний та письмовий 

контроль, ситуаційні задачі, тестовий контроль з використанням 

комп‘ютерних систем. Але найбільш ефективним, на нашу думку, є метод 

усного опитування. 

Усне опитування дозволяє встановити безпосередній контакт між 

викладачем і студентом, в процесі якого викладач отримує широкі 

можливості для вивчення повноти та індивідуальних особливостей засвоєння 

студентами навчального матеріалу. 

На практичних заняттях використання усного контролю рівня 

оволодіння студентами теоретичного матеріалу сприяє опануванню 

клінічним логічним мисленням, виробленню і розвитку навичок грамотно 

висловлювати свої думки, аргументувати та відстоювати їх. 

Усне опитування вимагає від викладача великої попередньої 

підготовки: ретельного відбору та всебічного обдумування питань, завдань і 

прикладів, які будуть запропоновані, шляхів активізації діяльності всіх 

студентів групи в процесі перевірки, створення на занятті робочої та 

доброзичливої обстановки. 

З існуючих двох методів проведення усного опитування ( фронтального 

та індивідуального) на кафедрі біоорганічної і біологічної хімії та клінічної 

біохімії активно використовуються обидва з них.  
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Фронтальне опитування проводиться у формі бесіди викладача з 

групою. Його перевага в тому, що він дає можливість залучити до роботи 

одночасно всіх студентів групи. Для цього методу питання повинні 

допускати коротку форму відповіді, бути лаконічними, логічно 

взаємопов'язаними один з одним, і подані в такій послідовності, щоб 

відповіді студентів в сукупності могли розкрити зміст теми. Такий вид 

усного опитування дає можливість здійснити повторення вивченого 

матеріалу, будучи засобом для закріплення знань і умінь. Фронтальне 

опитування також використовується перед проведенням лабораторної 

роботи, оскільки дозволяє перевірити готовність студентів до її виконання. 

Індивідуальне опитування передбачає ґрунтовні розгорнуті відповіді 

студентів на запитання стосовно ключових аспектів теми, тому він служить 

важливим навчальним засобом розвитку мови, пам'яті, мислення студентів. 

Питання для індивідуального опитування стимулюють студентів логічно 

мислити, порівнювати, аналізувати, доводити, підбирати переконливі 

приклади, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити обґрунтовані 

висновки і цим сприяють об'єктивному виявленню знань студентів. Питання 

зазвичай задають всій групі й після невеликої паузи, необхідної для того, щоб 

студенти зрозуміли його і підготувалися до відповіді, викликають для 

відповіді конкретного студента. Усне опитування відбувається в такій 

послідовності: формулювання запитань з вивченого матеріалу, підготовка 

студентів до відповіді і викладу знань, коригування викладачем викладених у 

процесі відповіді знань, аналіз і оцінка викладачем відповіді. 

Використання усного контролю сприяє тісному контакту між викла- 

дачем і студентом, дає змогу виявити обсяг і ґрунтовність знань, прогалини 

та неточності у засвоєнні знань студентів і одразу ж їх виправити. 

Позитивним моментом є й формування у студентів-іноземців комунікативних 

навичок, які в подальшому є необхідними в професійній діяльності лікаря. 

Недоліками усного опитування як методу контролю знань, умінь є 

великі витрати часу та неможливість одночасного залучення до роботи всіх 

студентів групи. Для їх усунення доцільно проводити комбіноване опиту-

вання, поєднуючи обидві форми усного опитування з іншими методами: 

письмовий контроль, індивідуальні завдання біля дошки, тестовий контроль. 

Отже, контроль знань студентів шляхом усного опитування дає змогу 

глибоко і всебічно оцінити рівень теоретичної та практичної підготовки 

студентів-іноземців з біоорганічної та біологічної хімії. 
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ПРОФЕСІОГРАМА ВИКЛАДАЧА КЛІНІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ОЧИМА АНГЛОМОВНИХ 

СТУДЕНТІВ 

Н.В. Гринько 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

На даному етапі постає завдання визначення стратегії співробітництва, 

розробки спільних підходів до «гармонізації» ціннісних орієнтацій, змісту, 

форм і методів освіти. Настав час відмовитися від функціональної освіти, яка 

цілковито перетворює процес навчання лише на підготовку до майбутніх 

соціальних функцій. Роль викладача за такого підходу не може полягати 

тільки в передачі студентові набору вмінь для майбутнього здійснення 

наперед визначених соціальних функцій. Установки на забезпечення 

внутрішнього розвитку людини, зміцнення її психічного здоров'я, 

формування розуму, а не просто озброєння знаннями, носієм яких є викладач, 

потребують нових концептуальних засад підготовки особи до педагогічної 

діяльності. Професійна діяльність педагогічних і науково-педагогічних 

кадрів є неперервним процесом розв'язання навчально-виховних завдань, 

спрямованих на розвиток особистості, її ефективність значною мірою 

визначається сформованістю ціннісних орієнтацій майбутнього педагога. 

Реальні потреби гуманізації освіти передбачають творчу, вільну діяльність 

особистості майбутнього викладача, спрямовану на прогресивний розвиток 

студентства.  

Професіограма – повний опис особливостей певної професії, що 

розкриває зміст професійної праці, а також вимог, які вона ставить перед 

людиною. Професіограма складається на основі аналізу змісту професійної 

діяльності і містить у собі загальну характеристику професії і вимоги, що 

професія ставить до людини. Професіограма – це по суті документ, у якому 

подано комплексний, систематизований і всебічний опис об'єктивних 

характеристик професії і сукупності її вимог до індивідуально-психологічних 

особливостей людини. Головною частиною професіограми є психограма, що 

включає повний опис власне психологічних характеристик та професійно 

важливих особистісних якостей спеціаліста. Професіограми і психограми є 

важливими методичними засобами профорієнтаційної роботи. 

Метою дослідження було з‘ясувати, якими рисами повинен володіти 

викладач клінічної дисципліни в англомовних студентів. 

Було проведено опитування серед англомовних студентів четвертого 

курсу медичного університету. Перед опитуванням проводилась бесіда, під 

час якої пояснювали його мету, завдання і значення відвертих відповідей. 

Опитування здійснювалось в присутності та за участі дослідника і мало 

добровільний характер. У дослідженні взяли участь 80 студентів.  
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Якості, що на думку англомовних студентів забезпечують успішність 

виконання професійної діяльності: вільне володіння англійською мовою, 

комунікативні здібності (спілкування і взаємодія з людьми, вміння 

встановлювати контакти), уміння слухати, вербальні здібності (уміння 

говорити чітко, ясно, виразно); ораторські здібності (грамотне вираження 

думки); високий рівень знань з даної дисципліни; демонстрація пацієнтів у 

відповідності до теми заняття та їх мікрокурація; здатність до самоконтролю, 

високий ступінь особистої відповідальності, терпимість, безоцінне ставлення 

до людей; інтерес і повага до іншої людини; прагнення до самопізнання, 

саморозвитку; бути гнучким та готовим до змін; схильність до співне-

реживання (емпатії); терплячість і витриманість, доброзичливість і привіт-

ність, відповідальність, акуратність, тактовність, оптимістичність, уважність, 

цілеспрямованість, наполегливість; уміння зберігати таємницю; готовність в 

будь-який час надати медичну допомогу нужденним, безкорисливість, 

психоемоційна стабільність і здатність переносити великі фізичні 

навантаження. 

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності: 

емоційна нестриманість, бридливість, нетерпимість, безвідповідальність, 

неуважність, егоїстичність, жорстокість, відсутність схильності до роботи з 

людьми, невміння зрозуміти позицію іншої людини, ригідність мислення 

(нездатність змінювати способи рішення задач відповідно до умов середо-

вища, що змінюються); низький інтелектуальний рівень розвитку. 

Таким чином, було складено професіограму та психограму викладача 

клінічної дисципліни медичного університету в англомовних студентів задля 

оптимізації навчально-виховного процесу та переходу на якісно новий рівень 

взаємодії студент-викладач.  

SOME FEATURES OF TEACHING «SURGERY» FOR STUDENTS 

SPECIALTIES «GENERAL MEDICINE» AND WAYS OF ITS 

IMPROVEMENT 

V.K. Grodetskyi 

Department of Surgery and Urology,  

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Modern development of medical education at the present stage, the ways of 

its reforming, questions related to improving the quality of education of medical 

schools graduates require new approaches to the educational process. The progress 

of medical and pedagogical science led to finding and implementing new 

technologies in education system. The reform of higher medical education and 

advanced training requirements for future specialists led to changes in the teaching 

discipline «Surgery». In particular importance are those realities in teaching 

pediatrics disciplines for students studying in «Surgery» (Specialty: «General 

medicine» EQL – «The specialist»), in the way of «problem-oriented», not 

«diagnosis-based» studying. 
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We tested the following teaching methods that enhance the interactive 

learning process: 

1. The method of creating the situation emphasizing novelty of educational 

material that provides description of new knowledge in teaching, creating moral 

satisfaction of practical work with individual patients. 

2. The method of relying on the experience of students provides the use of 

teacher‘s experience, including things that were seen in clinical situations, 

everyday observations, literary and artistic experience. This causes additional 

interest, desire to help, to repeat what he has seen, promotes better understanding 

of topic. 

3. The method of creating a feeling of success in studying, work in the 

department, care of patients in pediatrics departments, help with manipulation and 

accordingly the successful implementation of certain manipulations, procedures, 

enhances self-confidence and arouses interest and desire to study.  

The introduction of innovative technology makes classes more accessible 

and interesting activating teaching and learning activities. One of the urgent and 

effective innovation is the introduction of computer technology, design of distance 

learning which greatly expands the range of training student, it allows with the 

help of using photos and videos to create an information environment, serves an 

important factor activation of cognitive knowledge of «Surgery». 

So, in order to interest students teaching technologies should be changed for 

developing clinical thinking. Activation of teaching and learning activities will be 

achieved only in the implementation of innovative technologies with the help of 

which classes become more accessible, interesting and complete. 

Features of preparation of students of specialty «General medicine» (EQL – 

«The specialist»), nowadays require a substantial improvement of teaching 

methods in discipline «Surgery». 

Introduction of modern innovative technologies and organization of 

educational process with elements of interactivity ensures proper training 

according to modern medical standards. 

ТАКТИЧНІ ЗМІНИ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВІРУСОЛОГІЇ 

ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ У 2014/2015, 2015/2016 НАВЧАЛЬНИХ 

РОКАХ 

В.С. Джуряк, Л.І. Сидорчук, І.Й. Сидорчук, О.О. Бліндер, В.Б. Попович  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Для медичних працівників 2014-2015рр запам‘яталися найбільшою 

епідемією хвороби, викликаної вірусом Ебола, жертвами якої впродовж 

тільки 2014р. стали 9604 людини з 23729 інфікованих. Захворювання, що 

спалахнуло у Гвінеї, через сухопутні кордони поширилося на сусідні Сьєрра-

Леоне і Ліберію; наземним транспортом потрапило у Сенегал і Малі; 

повітряним транспортом – у Нігерію, Іспанію, Сполучені штати Америки та 
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Великобританію. У цьому році у своєму ендемічному вогнищі в Демокра-

тичній Республіці Конго було зареєстровано обмежене вогнище - 66 випадків 

захворювань з летальністю 49. Цей спалах не мав епідемічного та етіоло-

гічного зв`язку з епідемією у Гвінеї, Сьєрра-Леоне та Ліберії . 

Спалахи хвороби, викликаної вірусом Ебола серед людей до 2014 р. 

були зареєстровані в Судані, Кот-д`Івуаре, Габоні, Республіці Конго, Уганді, 

Демократичній Республіці Конго, ПАР. Не слід забувати про те, що в цих 

країнах і в країнах Західної Африки реєструються й інші геморагічні гарячки, 

малярія та інші. Всі вони мають потенціал до високої летальності, а клінічна 

картина характеризується різноманіттям неспецифічних симптомів, що 

викликає великі труднощі у діагностиці захворювання на початковому етапі. 

Складність ситуації полягає в тому, що в умовах великої міграції 

населення у світі, ендемічні інфекції, що характерні для певних територій, 

виходять за межі свого природного ареалу і стають міжнародною 

проблемою. Як показала практика, незважаючи на протиепідемічні заходи, 

ризик завезення хвороби Ебола в Україну і в будь-яку іншу країну 

залишається високим. У зв`язку з цим, тема «Filoviridae, віруси Марбурга та 

Ебола», яка планувалася для самостійного вивчення, була розглянута на 

семінарському занятті. Майбутні лікарі (студенти ІІІ курсу) мають бути 

готовими до зустрічі з проблемою та опанувати тактику надання допомоги 

хворим, визначити своє місце в даній ситуації. По-перше слід, пам`ятати, що 

під час надання допомоги хворим на Eбола - гарячку медичні працівники 

повинні приділяти пильну увагу заходам обережності і носити спеціальні 

захисні костюми, включаючи окуляри, респіратори і рукавички. 

Після підтримки вітальних функцій – боротьби з інфекційно-токсичним 

шоком (кисень, боротьба з інтоксикацією, обезводненням, кровотечею, 

інфекційно-токсичним шоком та інші медичні маніпуляції) проводити 

клініко-лабораторне обстеження. Крім загального клінічного обстеження 

(кожні 30 хв. вимірюється пульс, артеріальний тиск, частота дихальних рухів, 

центральний венозний тиск, діурез, аускультація легень, оцінка психічного 

стану та адаптаційного індексу та ін.) проводиться специфічна діагностика 

вірусологічними та імунологічними методами. Використовують можливість 

виявлення вірусу Ебола у крові у гострому періоді або у трупному матеріалі 

(краще у печінці). Вірус виділяють у культурі клітин Vero або у 

новонароджених мишей, або у молодих морських свинок. Можливо, при 

наявності, використати електрону мікроскопію, а також реакцію 

імунофлуорисценції за наявності специфічної сироватки з міткою. 

Через 10-12 днів перебігу хвороби використовують імунологічну 

діагностику у парних сироватках, де визначають зростання титру специ-

фічних антивірусних антитіл (у 4-8 разів). Слід пам`ятати, що як і лікування, 

так і специфічна діагностика проводиться у спеціальній лабораторній базі. 

Вірусологічні та серологічні (імунологічні) дослідження можуть проводитися 

тільки у спеціалізованих вірусологічних лабораторіях з максимальними 

посиленими захисними правилами і режимом роботи. Експрес-діагностика з 
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метою виявлення геномної РНК здійснюється у полімеразній ланцюговій 

реакції. 

Лікування хворих здійснюється у спеціалізованих закладах. Хворі на 

гарячку Ебола повинні перебувати в ізоляції доти, поки вірусологічні 

дослідження не покажуть відсутність у них вірусу, зазвичай через 21 день. 

Для специфічного лікування використовують плазму , що містить специфічні 

імуноглобуліни. 

Запити щодо надання специфічної плазми реконвалесцентів потрібно 

направляти в реґіонарні центри ВООЗ: Копенгаген, Женева (Європа), 

Александрія (Єгипет) – східна частина Середземного моря, Нью-Делі-

Південна Азія, Атланта – панамериканський регіон. 

Профілактика неспецифічна, специфічна не розроблена. Даних про 

застосування вакцин у людей немає. Для попередження розвитку захворю-

вання при високій імовірності інфікування в окремих випадках рекоменд-

ується внутрішньовенне введення імунної плазми (250-500мл) або 

специфічного імуноглобуліну. 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКЛЮЧНОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ»  

О.Г. Дудко  

Кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії,  

та медицини надзвичайних ситуацій 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Введення кредитно-модульної системи в навчальний процес Вищих 

державних медичних закладів України носить, безперечно, прогресивний 

характер. Щороку кількість іноземних студентів, що вивчають 

«травматологію та ортопедію» зростає. З метою оптимізації оцінювання 

знань студентів та згідно вимог Закону України «Про вищу освіту» 

застосовується тестове оцінювання знань студентів при проведенні 

заключного модульного контролю з дисципліни. Але використання тестів 

поряд з такими перевагами, як об‗єктивність та швидкість оцінювання, має 

ряд недоліків. Чимало педагогічних працівників вищих навчальних закладів 

вважають, що тестове оцінювання не може повністю замінити співбесіду з 

екзаменатором, утруднює оцінку рівня практичної підготовки студентів. 

Впродовж останніх 4-х років на кафедрі травматології, ортопедії та 

нейрохірургії було розроблено методику оцінювання знань іноземних 

студентів з модулю «травматологія та ортопедія», що поєднує в собі класичні 

та інноваційні технології. Оцінка студента включає бали отримані за поточну 

успішність (максимально 112 балів), самостійну роботу студента (до 8 балів) 

та заключний модульний контроль (до 80 балів).  

Оцінювання при проведенні заключного модульного контролю 

проводиться згідно 8 критеріїв, за кожний з яких студент може отримати 
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максимально по 10 балів. Студент отримує 3 питання з затвердженого 

переліку контрольних питань (по одному з теми кожного змістовного 

модуля). Наступним критерієм є оцінка вміння студента проводити 

інтерпретацію рентгенограм з пошкодженнями і захворюваннями опорно-

рухового апарату. Після цього проводиться оцінка практичних навичок по 

обстеженню хворого, вмінню правильно сформулювати діагноз, провести 

диференційну діагностику, призначити лікування. Наступним критерієм є 

оцінка комп‘ютерного тесту, який студент проходить дистанційно в сере-

довищі Moodle. Тест включає 100 питань відібраних за випадковим 

принципом з кожного розділу з бази даних, що включає 1300 тестових 

завдань. Після цього з студентом проводиться дискусія з двох додаткових 

питань, згідно тем пропущених лекційних занять (що додатково додає до 

заключної оцінки ще по 10 балів).  

Застосування розробленої нами методики, що включає поєднання 

класичних методів проведення практичного заняття і сучасних комп‗ютерних 

технологій прискорює процес оцінювання знань іноземних студентів з 

«травматології та ортопедії», дозволяє об‗єктивно оцінити не тільки 

теоретичні знання, а й практичні навички та клінічне мислення студентів. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ НА 

ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

М.А. Іванчук  

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Курс математики на підготовчому відділенні для іноземних громадян 

складається з 32 практичних занять та 8 лекцій та охоплює шкільний курс 

алгебри та геометрії.  

На підготовчому відділенні навчаються студенти з різних країн: Індія, 

Китай, Йорданія, Кенія та ін. Незважаючи на універсальність математичних 

позначень, зустрічаються відмінності при написанні математичних символів, 

які викладачу необхідно враховувати під час проведення занять з відповідних 

тем. 

Наведемо приклади таких невідповідностей. Десяткова кома (напр. 2,5) 

позначається крапкою (напр. 2.5), в той час як кома використовується для 

відокремлення розрядів, причому якщо в англомовних країнах комою 

відокремлюють по три розряди (напр. 1,234,567), то в Індії прийнято 

відокремлювати по два розряди (напр. 12,34,567). Знак множення, який ми 

позначаємо 52  , в інших країнах позначається 52 . Для знаку ділення ( 5:2 ) 

використовують 52 . Тангенс (tg) та котангенс (ctg) позначають як tan та cot. 

Обернені тригонометричні функції (arcsin, arccos) позначають як 1sin  , 1cos . 

Площа бічної поверхні (S) позначається буквою A. Лінійне рівняння y=kx+b в 

залежності від країни може набувати вигляду y=kx+m; y=ax+b; y=mx+c; 

y=mx+q; y=mx+b.  
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Неврахування вказаних відмінностей призводить до важкості 

сприйняття студентами-іноземцями навіть знайомого їм матеріалу. Тому 

вважаємо за доцільне використовувати звичну для студентів символіку, але 

при цьому звертати увагу на прийняті в Україні позначення, оскільки 

впродовж навчання студенти будуть використовувати літературу, видану на 

Україні. 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ З ПРОПЕДЕВТИКИ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

Т.О. Ілащук, К.О. Бобкович 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб  

Вищий державнйи навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Програма з навчальної дисципліни «пропедевтика внутрішньої 

медицини» включає два модулі. Перший із них присвячений вивченню усіх 

методів обстеження пацієнтів, необхідних для постановки правильного 

діагнозу. У відсотковій структурі викладання дисципліни основна клькість 

годин присвячена фізикальним методам обстеження. Водночас, коли 

звертаємо увагу на стандарти діагностики та лікування захворювань 

внутрішніх органів, для більшості з них більш суттєве значення мають 

сучасні лабораторні та інструментальні методи дослідження. Особливо 

актуальним вище зазначене постає у підготовці іноземних студентів, 

кількість яких в Україні зростає впродовж останніх років. Паралельно і 

вітчизняні спеціалісти повинні бути конкурентоспроможними на світовому 

ринку праці. Це призводить до необхідності корегування традиційних 

навчальних програм, введення нових методів та інтерактивних прийомів 

роботи викладачів вищих навчальних закладів. 

Сучасна програма з пропедевтики внутрішньої медицини включає ряд 

тем із фізикальних методів обстеження, зокрема топографічної перкусії 

легень, перкусії серцевої тупості, у тому числі абсолютних її меж, 

зацікавленість якими у студентів-іноземців є дуже низькою. Часто вони 

відмічають, що у їхніх країнах такі методи використовуються вкрай рідко. 

Водночас на лабораторні та сучасні інструментальні методи дослідження 

кількість годин обмежена. Для прикладу, на усі інструментальні методи 

дослідження дихальної системи виділяється лише одне заняття, недостатня 

кількість занять на вивчення електрокардіографії тощо.  

На нашу думку, слід акцентувати увагу майбутніх колег на тому, що не 

варто недооцінювати фізикальні методи дослідження. Для прикладу можна 

наводити працю медиків у військових умовах, що, на жаль, актуально у наш 

час як для вітчизняних, так і студентів-іноземців, а також роботу в умовах 

сільських амбулаторій та певних екстрених випадках, де немає можливості 

провести повний комплекс необхідних досліджень. Водночас, доречно 

внести корективи у програму з пропедевтики внутрішньої медицини з 

акцентуацією на сучасних лабораторних та інструментальних методів 
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дослідження в клініці внутрішніх хвороб, щоб студенти наших навчальних 

закладів не відставали у цьому напрямку від своїх європейських та 

американських колег. 

Оптимізацію навчального процесу із пропедевтики внутрішньої 

медицини слід провести шляхом збільшення загальної кількості годин та 

включення нових тем щодо вивчення сучасних лабораторних та 

інструментальних методів дослідження. За умови неможливості збільшення 

кількості годин доцільним було б провести внутрідисциплінарну ротацію 

годин між наявними темами. 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ СЛУХАЧАМ 

ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН  

Ю.В. Кропельницька, Р.Ф. Стаднійчук  

Кафедра медичної та фармацевтичної хімії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Сучасна хімія – це фундаментальна система знань, що ґрунтується на 

різноманітному експериментальному матеріалі та теоретичних положеннях. 

Знання, одержані при вивченні даного предмету, дають уявлення про 

мікроструктурні частинки речовини: атоми, молекули, йони та інші, а також 

про перебіг хімічних реакцій – від найпростіших до тих, що мають місце в 

живих організмах. 

Головною метою викладання курсу «Хімія» студентам-іноземцям 

підготовчого факультету є формування рівня знань, необхідного для 

успішного складання вступних іспитів та подальшого вивчення хімічних 

дисциплін у медичному вузі, розвитку хімічного мислення, уміння передба-

чати наслідки взаємодії речовин, що використовуються як лікарські 

препарати, а також наслідки їх перетворень у живих організмах. 

На підготовчому відділенні Буковинського державного медичного 

університету щороку навчаються десятки абітурієнтів. Це початковий і 

важливий етап у підготовці майбутніх першокурсників. Адже знання, здобуті 

за рік навчання на підготовчому факультеті, мають стати базою для вивчення 

майбутніми лікарями теоретичних та клінічних дисциплін. 

Як показав досвід роботи викладачів кафедри медичної та фарма-

цевтичної хімії БДМУ, багато слухачів підготовчого факультету не 

приділяють навчанню достатньої уваги. Пояснити це можна, частково, 

низьким рівнем зацікавлення і пізнавальної мотивації, щодо важливості 

отриманих знань на старших курсах. Тому важливим напрямком роботи 

викладача зі слухачами підготовчого факультету є активізація їх пізнавальної 

діяльності. 

У зв‘язку із відсутністю необхідної літератури для підготовки 

абітурієнтів англійською мовою, основним засобом подачі теоретичного 

матеріалу залишається лекція. Тому основними вимогами до лекційного 
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матеріалу є максимальна інформативність і охоплення теоретичних питань, 

що розглядатимуться на практичних заняттях.  

Для досягнення кінцевої мети вивчення предмету необхідно 

передбачити засвоєння на початку курсу таких теоретичних основ загальної 

хімії, які є підґрунтям для всіх подальших розділів неорганічної та органічної 

хімії. Зокрема, такими темами є «Будова атома», «Періодичний закон», 

«Типи хімічних зв‘язків», «Хімічна рівновага», «Розчини», «Електролітична 

дисоціація». Значна увага приділяється вивченню властивостей тих 

елементів, сполуки яких відіграють значну медико-біологічну роль. 

Одним із засобів інтенсифікації процесу навчання і підвищення якості 

підготовки слухачів підготовчого відділення, особливо в контексті Болонсь-

кого процесу, є самостійна робота. При організації самостійної роботи на 

підготовчому відділенні БДМУ слухачам пропонується як колективне 

опрацювання навчального матеріалу (кооперативні групи), так й індиві-

дуальне (підготовка проектів у вигляді презентацій та їх подальший захист).  

Навчання слухачів-іноземців на підготовчому відділенні Буковинського 

державного медичного університету дає можливість оволодіти їм базовими 

знаннями з хімії. Це дає можливість успішно скласти іспит та продовжувати 

здобувати медичну спеціальність. Головним завданням викладача 

підготовчого відділення є підготовка його слухачів до навчання на першому 

курсі медичного вузу, сприяння не тільки засвоєнню знань з хімії, а й 

формуванню свідомого вибору майбутньої професії. 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРІ 

СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  

Н.Я. Литвинюк 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» 

Питання якісної підготовки іноземних студентів у вищих навчальних 

медичних закладах завжди залишається нагальним і до кінця не вирішеним. 

Іноземні студенти – це особливий контингент студентської молоді зі 

своїм менталітетом та культурою, яка притаманна країнам із яких вони 

походять. Тому при підготовці цих студентів необхідно використовувати 

різноманітні методичні підходи, а також враховувати характерні риси систем 

охорони здоров'я різних країн. 

Процес інтеграції України в Європейський та світовий освітній простір 

в умовах реформування медичний галузі висуває певні вимоги до підготовки 

англомовних студентів. Це передбачає наближення викладання клінічних та 

теоретичних дисциплін до Європейських стандартів.  

На кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров'я 

використовуються різноманітні методичні підходи для якісного навчання 

іноземних студентів. Всі студенти забезпеченні навчально–методичними 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

424 

 

матеріалами англійською мовою для підготовки до практичних занять, 

лекційний матеріал викладається з урахуванням сучасних тенденцій охорони 

здоров'я різних країн та новітніх технологій у медичній галузі.  

В оцінці знань студентів використовуються методи усного опитування 

на практичному занятті та розробці ситуаційних завдань, які допомагають 

розвивати клінічне мислення та аналізувати динамічні показники здоров'я. 

Інтерактивні методи – найбільш ефективні у навчальному процесі. 

Широко запроваджуються інтернет – ресурси, а також сервер дистанційного 

навчання «MOODLE». Матеріали підготовки до практичних занять 

включають в себе англомовні посібники з біостатистики та соціальної 

медицини, динамічні показники стану здоров'я населення. Використовуючи 

сервер «MOODLE», іноземні студенти мають можливість індивідуально 

опрацьовувати тестові та ситуаційні завдання до кожного практичного 

заняття. Опрацювання ситуаційних завдань значно наближує теоретичні 

знання до практично орієнтованої підготовки.  

Щоденний контроль успішності студентів фіксується в електронному 

журналі. Щомісячні звіти успішності надаються у деканат, що, в свою чергу, 

допомагає відстаючим студентам своєчасно ліквідувати академічну 

заборгованість.  

Враховуючи вище викладене необхідно підкреслити, що тільки 

використання різноманітних методів навчання (інтерактивні методи, усне 

опитування, ситуаційні та тестові завдання) допоможе підвищити якість 

підготовки іноземних студенів в повному обсязі та використовувати отримані 

знання у майбутній практичній діяльності. 

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ УСПІШНОСТІ З 

ПЕДІАТРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ З 

АНГЛОМОВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

У.І. Марусик  

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

З кожним роком у Буковинському державному медичному університеті 

спостерігається тенденція до збільшення квоти іноземних студентів з 

англомовною формою навчання, переважний відсоток з яких складають 

чоловіки. Відмінність у традиційному вихованні (за гендерною ознакою) 

іноземців на батьківщині, ймовірно, впливає на успішність студентів. 

Метою роботи біло проаналізувати успішність іноземних студентів з 

англомовною формою навчання з дисципліни «Педіатрія та дитячі інфекції», 

(модуль №2 «Неонатологія») з урахуванням гендерної ознаки.  

Для досягнення мети роботи нами сформовано дві групи. До першої (І) 

групи увійшла 21 студентка з англомовною формою навчання. Другу (ІІ) групу 

сформували 57 студентів-іноземців чоловічої статі.  
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Оцінювали результати компʼютерного тестування, самостійного напи-

сання навчальної історії хвороби, оволодіння практичними навичками з 

відповідного модулю та загальний бал за модуль. Отримані результати 

аналізували за допомогою методів варіаційної статистики з використанням 

статистичної програми StatSoft Statistica v5.0. З позиції клінічної епідеміології 

оцінювали атрибутивний ризик (АР), відносний ризик (ВР) та співвідношення 

шансів (СШ) певної події з обчисленням довірчих інтервалів (95% ДІ). 

Проведений аналіз результатів складання модулю №2 „Неонатологія» 

показав, що студенти І групи мали вірогідно вищу успішність за даним 

модулем. Так, середній відсоток вірних відповідей при складанні 

комп‘ютерного тестування (КТ) у студенток І групи становив 71,8±2,1% та 

72,8±1,1% у другій групі (р>0,05). Водночас, у представників жіночої статі 

відносно чоловіків зростав шанс успішного складання КТ більше ніж на 75,0%: 

відносний ризик становив 1,5 (95%ДІ 1,2-1,8) при співвідношенні шансів 2,2 

(95%ДІ 1,2-3,8). 

Середній бал за самостійне написання історії хвороби становив 12,1±0,6 

балу (максимум – 20,0 та мінімум – 10,0) та 11,9±0,4 (максимум – 15,0 та 

мінімум – 10,0 балів, р>0,05) у І та ІІ групах відповідно. Практичними 

навчиками курації пацієнтів, постановки діагнозу біля ліжка хворого 

студентки-дівчата оволоділи дещо краще. Так, у І групі даний показник сягав 

23,3±0,4 балу та 22,8±0,2 балу у представників ІІ групи (р>0,05), що, ймовірно, 

пов‘язано з дещо вищою їх мотивацією. Загальний бал за модуль №2 у 

представниць жіночої статі перевищував такий у ІІ групі та становив 139,3±3,3 

бали проти 133,7±1,8 балу у студентів ІІ групи (р>0,05). У студенток-дівчат 

відносний ризик отримання загальної суми балів за модуль „Неонатологія» 

вище 146 балів дорівнював 1,4 (95%ДІ 1,0-1,7) при співвідношенні шансів – 1,8 

(95%ДІ 1,0-3,2). 

Отже, у іноземних студентів з англомовною формою навчання, які 

навчаються у Буковинському державному медичному університеті на 5 курсі, 

успішність практично не залежить від гендерної приналежності осіб. Однак, у 

представниць жіночої статі у 1,8 рази вищі шанси успішного складання 

комп‘ютерного тестування та модульного контролю модулю №2 

«Неонатологія». 

ВАЖЛИВІСТЬ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ 

ХВОРОБ СТУДЕНТАМИ 3 КУРСУ З ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

НАВЧАННЯ 

О.П. Микитюк  

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Пропедевтика внутрішніх хвороб – дисципліна, під час вивчення якої 

студенти вивчають фізикальні та додаткові, лабораторно-інструментальні 
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методи діагностики захворювань внутрішніх органів. Запорукою успішного 

опанування матеріалу в рамках курсу є знання з предметів, які вивчають на 

молодших курсах: основ анатомії і гістології (локалізація та співвідношення 

внутрішніх органів), фізіології (механізми здійснення основних фізіологічних 

процесів у здорової людини), медичної і біологічної фізики (біофізичні 

явища та фізичні основи основних фізикальних методів обстеження), 

латинської мови (медична термінологія).  

Освітня програма з дисципліни для студентів з українською та 

англійською мовами навчання є ідентичною. Україномовні студенти, за 

достатньої мотивації, як правило, на початок третього року навчання мають 

достатній запас знать із теоретичних дисциплін, і засвоєння пропедевтики 

внутрішніх хвороб дається їм порівняно легко.  

Водночас студенти з іноземною мовою навчання, відзначають ряд 

суттєвих складнощів, підґрунтям яких є недостатня підготовка на попередніх 

курсах – переважна більшість студентів-іноземців завершує вивчення 

базових дисциплін із задовільним рівнем знань. Зокрема, зарахування 

іноземних громадян на навчання триває до кінця листопада першого року 

навчання. За цей час вони встигають пропустити і надалі вельми поверхнево 

засвоїти важливий матеріал з анатомії, тощо. Прибуваючи в чужу країну, з 

іншим кліматом та традиціями, у студентів тривалий час йде на адаптацію до 

нових умов проживання та побуту, що поглиблює відставання в накопиченні 

знань з ряду дисциплін, особливо тих, які викладають у першому семестрі 

першого року навчання.  

Характерним є те, що англійська мова не є рідною для більшості 

студентів, і навчання нею дається певному відсотку студентів з важкістю. 

Контроль рівня володіння англійською мовою на першому курсі із 

організацією можливості його вдосконалення видається актуальним.  

Останніми роками простежується тенденція до збільшення частки 

матеріалу, призначеної для самостійного опрацювання, та скорочення годин 

на аудиторне навчання з дисципліни. Проте, принаймні для іноземців, 

доцільним було б виділити у розкладі час для короткого повторення та 

систематизації матеріалу з теоретичних дисциплін, який вони повинні були 

опанувати, із можливістю короткого контролю під час практичного заняття.  

У такому випадку процес поетапного формування міжпредметних 

знань, умінь і навичок студентів під час вивчення пропедевтики внутрішніх 

хвороб призведе до підвищення ефективності навчання. 
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НАВЧАЛЬНА ІСТОРІЯ ХВОРОБИ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА 

ВМІНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 

СТУДЕНТАМИ 3 КУРСУ З ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ 

О.П. Микитюк  

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Написання навчальної історії хвороби при вивченні пропедевтики 

внутрішніх хвороб здійснюється під час вивчення модуля 2 «Симптоми та 

синдроми при захворюваннях внутрішніх органів». Навчальна історія 

хвороби – стимул для розвитку клінічного мислення, систематизації і 

інтеграції засвоєного матеріалу, у процесі її підготовки є важливим 

опанування основних методів фізикального обстеження хворого і розвиток 

комунікативних навиків.  

Курація хворих відбувається в рамках одного аудиторного заняття та 

наступної самостійної роботи студента. Курації передує методичний розбір 

структурних елементів навчальної історії хвороби з акцентом на те, що всі 

необхідні знання здобувалися студентами при засвоєнні модуля 1 «Основні 

методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб».  

Для курації студентам виділяють пацієнтів із типовими формами вже 

вивчених захворювань у кардіологічному відділенні (ішемічна хвороба серця, 

артеріальна гіпертензія), гастроентерологічному (виразкова хвороба шлунка, 

захворювання жовчного міхура або печінки), ревматологічному (ревматична 

хвороба серця з вадами клапанів), пульмонологічних хворих (хронічне 

обструктивне захворювання легень, пневмонії, бронхіальна астма).  

Студентам потрібно провести детальне структуроване опитування 

хворих та повний фізикальний огляд, проаналізувати результати додаткових 

методів обстеження (за даними медичної карти стаціонарного хворого). На 

наступному занятті студенти демонструють попередні записи, мають змогу 

задати запитання стосовно формулювання та обґрунтування діагнозу, 

детального плану додаткового обстеження хворого. Надалі написані історії 

здаються для перевірки викладачу і, після отримання позитивної оцінки, 

студент допускається до захисту історії хвороби. Оцінки за курацію та захист 

є складовою частиною поточного балу за модуль 2.  

Водночас є ряд складнощів, специфічних для роботи зі студентами, які 

навчаються іноземною мовою. У більшості студентів рівень володіння 

українською мовою є недостатнім для порозуміння з хворим. Студенти 

практично не володіють українською медичною термінологією. Викладач 

вимушений виступати в ролі перекладача, що призводить до зменшення 

ініціативи студентів у проведенні розпитування і вони надають перевагу 

швидкій короткій фіксації почутого у процесі перекладу від наставників. З 

цієї ж причини студентів для проведення курації доводиться розподіляти на 

більші за чисельністю групи, що призводить до частішого списування один у 
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одного. Подолання зазначених складнощів допоможе у поглибленні, 

систематизації і розширенні діапазону знань і вмінь студентів, сприятиме 

успішному оволодінню  практичними навичоками і клінічного мислення.  

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

(ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН) 

В.А. Осипенко, О.М. Пендерецька 

Кафедра психології та соціології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Соціально–економічна ситуація в Україні та значні зміни в чинному 

законодавстві про вищу освіту визначають шляхи та напрями розвитку 

системи вищої освіти. Вдосконалення підготовки студентів в умовах вищого 

навчального закладу зумовлене багатьма чинниками, серед яких важливим є 

мотивація їхньої навчально-пізнавальної діяльності. Однією з актуальних 

проблем сучасної вищої освіти є побудова такого навчально-виховного 

процесу, який зможе бути основою для формування та розвитку мотиваційної 

сфери майбутнього лікаря, конкурентоспроможного та мотивованого на 

безперервну освіту та самоосвіту.  

Метою нашого дослідження було вивчення професійної спрямованості 

і мотивації студентів-медиків (іноземних громадян) Буковинського 

державного медичного університету. Дослідження проводилось на базі 

Буковинського державного медичного університету, в анкетуванні взяли 

участь 95 студентів 1 курсу, медичного факультету №3, 68 студентів 4 курсу, 

медичного факультету №3, та 12 клінічних ординаторів (іноземних 

громадян). Методи дослідження: «Методика діагностики спрямованості 

особистості» Б. Басса та «The University Student Motivation and Satisfaction 

Questionnaire Version 2». Остання містить чотири шкали: «здобування знань», 

«оволодіння професією», «отримання диплома», «задоволеність обраною 

професією». Перевага мотивів за першими двома шкалами свідчить про 

адекватний вибір студентами професії і задоволеність нею. В результаті 

проведеного дослідження виявлено, що особистісна спрямованість студентів 

є переважно орієнтованою на себе та справу, що свідчить про свідомий вибір 

професії та схильність до самовдосконалення. Мотивація до професійної 

спрямованості вища у студентів першого курсу, ніж у четвертого. Проте, на 

всіх рівнях навчання переважають мотиви за першими двома шкалами. В 

процесі навчання збільшується мотивація за шкалою «набуття знань»: на 1 

курсі - 7,8; 4 курс - 7,2; ординатори - 8,8. Разом з тим, зменшується мотивація 

за шкалами «оволодіння професією», «задоволеність обраною професією» та 

«отримання диплому», що може свідчити про певну розчарованість і 

невпевненість майбутніх лікарів у власних практичних навичках та 

отриманні диплому, який потрібно підтверджувати в рідній країні з 

наступним отриманням кваліфікації «лікар». Така мотивація пов'язана із 

задоволенням фізичних і духовних потреб, а низький її рівень свідчить про 
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недостатнє забезпечення цих потреб. Отримані результати демонструють 

важливість для більшості студентів набуття професійних знань та 

необхідність підвищення професійної мотивації студентів в процесі 

навчання. Основною перепоною, на нашу думку, є мовний бар‘єр в 

англомовних студентів, що пов'язане з недостатнім рівнем оволодіння 

української мови. Набуття практичних навичок майбутнього лікаря 

передбачає безпосереднє спілкування з пацієнтами, зворотній зв‘язок в ході 

лікування, що підкріплює впевненість в обраній професії. В наукових 

джерелах (Н.М. Середюк, Н.М. Галюк, В.М. Галюк, М.І. Яворський, О.І. 

Федів) зазначено, що високий рівень засвоєння теоретичних і практичних 

знань проявляють студенти, яким окрім мультимедійної презентації теми 

демонструється тематичний пацієнт. Студенти активно діляться знаннями за 

темою заняття, дискутують, обґрунтовуючи попередній діагноз, а також 

розбирають схеми надання допомоги тематичному хворому.  

Таким чином, формування мотивації до навчання - одна з 

найважливіших умов успішності майбутнього лікаря. Задоволення від самого 

процесу навчання є вагомим, постійно діючим джерелом мотивації до 

навчання та наступного саморозвитку. Викладач повинен привернути увагу 

студента до предмету, навчити виконанню самостійної роботи, зацікавити в 

результатах. Уведення в педагогічний процес новітніх методів навчання, 

зокрема комп‘ютерних мультимедійних відеосюжетів, 3D технологій та 

елементів візуальної діагностики сприяє поглибленому розумінню та 

ефективному засвоєнню теоретичних знань студентів. Демонстрація 

тематичного хворого, з наявним зворотнім зв‘язком є необхідним елементом 

формування «лікарського світогляду». Підвищення рівня володіння 

української мови для студентів - майбутніх лікарів (іноземних громадян) є 

нагальною потребою в процесі формування мотивації. Такий підхід може 

бути ефективним інструментом підвищення професійної мотивації студентів. 

OCCUPATIONAL DISEASES TEACHING TO ENGLISH-SPEAKING 

STUDENTS AT UNDERGRADUATE STAGE: UP-TO-DATE 

PECULIARITIES AND TECHNIQUES 

N.D. Pavlyukovich, T.V. Reva  

Department of internal medicine, clinical pharmacology  

and occupational diseases  

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Occupational diseases are studied by English-speaking students of the 

Medical Faculty №3 during the 5th course at the department of internal medicine, 

clinical pharmacology and occupational diseases. 21 hours of auditorial classes are 

given for this discipline. Forms of control and system of students‘ knowledge 

evaluation is carried out in accordance with the requirements of the discipline 

program due to credit system of training. Final module control is held during last 

class. The main purpose of occupational diseases teaching is determination of the 
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influence of harmful factors on the human body and their role in the development 

of occupational diseases; study of etiology, pathogenesis, clinical, laboratory and 

instrumental diagnostics of occupational pathology; conduction of differential 

diagnosis and assignment of differential treatment; mastering of methods of 

antidote therapy; learning of the most common complications of occupational 

diseases; establishing of plan of organizational measures for prevention of these 

diseases and conducting preliminary and periodical medical inspections of 

workers; mastering the ability of establishing of occupational performance, 

medical and labour rehabilitation; improving the ability to provide emergency 

medical care at acute occupational poisonings. 

Students learn occupational diseases by nosological principle. Particular 

attention is paid to reviewing of the major syndromes that occur in professional 

pathology, algorithm and differential diagnosis of these syndromes at occupational 

and non-ocupational pathology. 

Large amount of additional teaching materials were created for studying and 

monitoring of students‘ knowledge and professional skills. With educational 

purpose tabular material, which contains modern classification of diseases, basic 

pathogenetic mechanisms of occupational disorders and modern schemes of their 

treatment, is used. During the course students are able to investigate patients with 

similar symptoms and syndromes. To control the level of knowledge lots of tests 

are suggested. Moreover, educational case reports dedicated to occupational 

pathology were created and clinical case studies with explanations and standard 

answers were done. To control the knowledge and skills sets of radiographs, 

clinical and biochemical blood analyzes are used. All these materials are widely 

used during practical classes to control the level of knowledge of occupational 

diseases and identify weak points in training foreign students of this discipline at 

undergraduate stage. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 

М.П. Перепічка, Ю.П. Карвацька 

Кафедра дерматовенерології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним із засобів утвердження міжнародного іміджу української 

системи освіти та міжкультурного спілкування є організація професійної 

підготовки іноземних громадян в Україні. В останні роки є тенденція до 

зростання кількості іноземних студентів в українських вишах, тому проблема 

навчання в Україні іноземних студентів є актуальними. У ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» навчаються переважно 

студенти з Індії та країн Африки. У процесі викладання дерматовенерології 

студентам-іноземцям викладачі зустрічаються з певними проблемами, серед 

яких: обмежений словниковий запас іноземних студентів, відмінності в 

конструкції побудови речень і запитань, складнощі у вимові деяких 
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дерматологічних термінів; сповільнений письмовий запис навчального 

матеріалу, уповільнений темп навчання в цілому; складнощі у сприйманні 

навчального матеріалу на слух; відсутність у клінічних базах хворих зі 

специфічною патологією шкіри, притаманною країнам із жарким кліматом 

(тропічні трепанематози тощо), що підвищує актуальність фотоілюстрованих 

наочних засобів тощо. У зв‘язку з цим, важливим є урахування психолого-

педагогічних особливостей навчання дерматовенерології студентів-іноземців 

в університеті.  

На початкових етапах (на першому курсі) навчання іноземних 

студентів відбувається в умовах їх соціокультурної адаптації, адаптації до 

вимог української системи освіти. Особистісний розвиток іноземних 

студентів відбувається у новому середовищі життя та навчання, у чужій 

країні. Це вносить свої корективи у психологічний стан студентів, їх почуття, 

емоції, настрої, бажання вчитися. Через це ефективність навчання іноземних 

студентів значною мірою залежить від результативності соціально-

психологічної адаптації. У цьому аспекті для підвищення ефективності 

вивчення дерматовенерології іноземними студентами доцільним є 

застосування наступних форм і методів навчання: систематизація, структур-

ризація й узагальнення навчального матеріалу; використання наявних та 

розширення банку фотоілюстративного матеріалу (таблиць, фотоілюстро-

ваних атласів, комп‘ютерного банку тематичних фотоілюстрацій, фото-

ілюстрованих клінічних задач) з метою оптимізації студентами візуалізації 

наочних засобів навчання; вживання викладачем простих мовних конструк-

цій; багаторазове повторення нових термінів, ведення студентами опорних 

конспектів і термінологічних словників. Важливе місце в педагогічному 

супроводі слід відвести урахуванню психологічних та емоційних 

навантажень студентів в умовах перебування в іншій країні з певними 

мовними та соціокультурними особливостями. 

Отже, важливим фактором навчання іноземних студентів є макси-

мальне використання наочного, у тому числі фотоілюстративного, матеріалу, 

урахування труднощів мовного спілкування та психологічного навантаження 

іноземних студентів, а також вдосконалення навчально-методичних та 

навчально-наочних засобів із дерматовенерології, у тому числі із вико-

ристанням можливостей дистанційних форм навчання. 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ПАТОМОРФОЛОГІЇ 

ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

А.І. Попович 

Кафедра патологічної анатомії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» 

Україна чітко визначила свій орієнтир на входження у простір Європи. 

Глобалізація розвитку суспільства визначила необхідність наближення нашої 

медичної освіти до світових стандартів. Україна стала повноправним 
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учасником Болонського процесу, в рамках якого вирішуються завдання 

розвитку і реформування національної системи вищої освіти, інтегрування її 

в європейський та світовий ринок освітніх послуг. У зв‘язку з цим упродовж 

останніх років спостерігається тенденція до збільшення кількості студентів-

іноземців, що ставить ряд питань перед викладачами та вищими навчальними 

закладами, вирішення яких сприятиме підвищення рейтингу вітчизняних 

вузів, зокрема, медичних, на світовому освітньому ринку. Саме тому, 

нагальною потребою вищої медичної школи є підготовка високо-

кваліфікованих лікарів, професійні знання, досвід та практичні навички яких 

були б конкурентоспроможними на світовому ринку праці. 

Все це вимагає відповідного методичного забезпечення викладання 

дисципліни «Патоморфологія» для іноземних студентів.  

Основним напрямком реалізації стандартів вищої освіти є робоча 

навчальна програма, яка включає тематичний план лекцій, практичних 

занять, самостійної позааудиторної роботи студентів, контроль знань та 

перелік навчальної літератури. 

Патологічна анатомія, крім морфологічної бази нозології, повинна бути 

також керівництвом для діагностично-лікувальної практики, що базується на 

глибоких знаннях патологічних змін в організмі. Велике значення при 

викладанні патоморфології майбутнім лікарям має не лише засвоєння знань 

морфології кожного патологічного процесу, а і його морфологічної еволюції, 

ланок патогенезу, що спонукає до осмислення лікувальної тактики на різних 

етапах розвитку захворювання. 

Використання принципів модульної системи заключається в створенні 

адаптивних модулів по системах органів, а саме: серцево-судинні захво-

рювання; захворювання шлунково-кишкового тракту; інфекційні захво-

рювання та хвороби легень; захворювання зубо-щелепної системи; хвороби 

пре- та постнатального періоду, захворювання чоловічих та жіночих статевих 

органів. Особливістю блокових знань є те, що на практичних заняттях 

відбувається: усний контроль знань студентів за горизонталлю (анатомія 

людини, гістологія і ембріологія, фізіологія, біохімія) та за вертикаллю із 

залученням клінічної біохімії, пропедевтики внутрішніх хвороб, 

пропедевтичної стоматології, внутрішніх хвороб; письмовий контроль - 

вирішення тестів з бази «Крок-1» та клініко-анатомічних задач; контроль 

практичних навичок - описування макро- і мікропрепаратів. 

Тому, одним із варіантів оцінки теоретичної підготовки студентів є 

метод різноступеневого тестування: тематичного, змістового та підсум-

кового. Тематичне тестування здійснюється викладачами після завершення 

роботи над кожною темою і має на меті перевірку рівня знань, навичок та 

вмінь студентів у межах теми, що вивчалася. На кафедрі патологічної 

анатомії з секційним курсом розроблені та постійно оновлюються тестові 

завдання англійською мовою до кожної теми заняття згідно тематичного 

плану. Тестові завдання для змістового контролю, як правило, виконуються 

наприкінці змістовного модулю і містять узагальнений матеріал з усіх тем, 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

433 

 

що вивчалися студентами у визначений період навчання. Підсумкове 

тестування здійснюється наприкінці кожного модуля. Використовуються 

різноманітні пакети контрольних завдань, які містять ситуаційні задачі та 

тестові завдання різного ступеня складності. Крім того, тестування має 

велике значення у підготовці студентів-іноземців до складання ліцензійного 

іспиту «Крок-1. Загальна лікарська підготовка». Питання тестових завдань 

ретельно аналізуються на кожному практичному занятті, підсумкових 

модульних контролях. Вимогою до студента є не лише назвати правильну 

відповідь, а й детально обґрунтувати її, враховуючи засвоєний теоретичний 

матеріал.  

В умовах Болонської системи навчання головна увага повинна 

приділятися ефективній організації самостійної роботи студентів, що складає 

значну частку при вивченні дисципліни. Самостійна робота студентів може 

бути ефективною лише в тому випадку, коли викладач скоординує діяльність 

студента, допоможе йому в професійному самовизначенні. Адже, самостійна 

робота студентів у широкому розумінні – це вся робота з оволодіння 

науковими знаннями і практичними навичками, активна розумова діяльність 

в усіх формах навчального процесу. Тому сьогодні повинна приділятися 

велика увагу самостійній роботі, раціональної направленості, формуванню 

методики, як складової розвитку різноманітних умінь та навиків в процесі 

підготовки студентів до роботи за фахом. 

Підвищенню творчого потенціалу та сприяння більш глибшому 

опануванню навчального матеріалу студентами-іноземцями є залучення їх до 

науково-дослідницької роботи, що є обов‘язковим елементом системи підго-

товки спеціаліста з вищою освітою. Участь у науковому гуртку – це один з 

найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання спеці-

алістів, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні досяг-

нення науково-технічного прогресу. Члени гуртка самостійно опрацьовують 

додаткову літературу та, під керівництвом викладача, готують доповіді за 

певною тематикою. Також студенти-гуртківці беруть участь у олімпіадах. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ 

МЕДИЦИНИ (МОДУЛЬ 2) ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 

Т.В. Рева, Н.Д. Павлюкович
 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і професійних хвороб, 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сучасному етапі реформ вищої освіти в Україні проблема підготовки 

висококваліфікованих іноземних студентів-медиків постає з особливою 

гостротою. Адже від ступеня підготовленості студентів із зарубіжжя 

залежить не лише їх професійне майбутнє, але й ставлення світової спільноти 

до медичної освіти в Україні загалом. 

Одним із напрямків удосконалення викладання предмету, поряд із 

традиційними формами навчання та оцінювання знань студентів, є вико-
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ристання тестового контролю. На кафедрі внутрішньої медицини, клінічної 

фармакології та професійних хвороб у роботі з іноземними студентами 5 

курсу спеціальності «лікувальна справа» широко використовуються наступні 

форми тестового контролю: поточний (на практичних заняттях) з детальним 

аналізом кожного тесту та обґрунтуванням правильної відповіді під 

контролем викладача з його поясненнями та корекцією невірної відповіді, 

проміжний (при проведенні підсумкових занять) та підсумковий (як один із 

етапів здачі підсумкового модульного контролю). Такі види контролю 

спрямовані на з‘ясування ступеня засвоєння іноземними студентами різних 

розділів модуля 2 «Основи внутрішньої медицини (кардіологія, пульмо-

нологія, гематологія, військова терапія, загальні питання внутрішньої 

медицини)», за якими у робочій програмі передбачено проведення 

підсумкових занять, а також для оцінки знань із тем, які винесені робочою 

програмою на самостійне вивчення. Для різних видів тестового контролю 

використовуються тестові завдання з банку даних «Krok-2. Medicine» для 

максимальної підготовки студентів до складання ліцензійного іспиту. 

Підсумковий модульний контроль включає в себе: варіанти тестів у кількості 

30-ти запитань, теоретичну частину (усна відповідь на питання з кардіології, 

пульмонології, гематології, військової терапії, загальні питання внутрішньої 

медицини), практичну частину (здача практичних навичок біля ліжка 

хворого, проведення серцево-легеневої реанімації на муляжі, трактування 

загальноклінічних аналізів крові, розбір 5 електрокардіограм) та вирішення 

ситуаційної задачі.  

Навчальний процес по вивченню конкретної теми розділу на 

практичному занятті включає наступні складові: розбір теоретичного 

матеріалу з використанням навчальних таблиць, малювання схем та рисунків 

на дошці, обов‘язковим аналізом тестів з банку даних «Krok-2. Medicine» та 

відпрацювання практичних навичок біля ліжка хворого під керівництвом 

викладача. Також на кафедрі при англомовній формі навчання вико-

ристовуються тести ІІ та ІІІ рівнів складності та структурно-логічні схеми, 

які були перекладені із україномовного банку даних. Триває робота зі 

складання нових тестових завдань, ситуаційних задач та більш широкого 

кола завдань для проведення поточного та заключного контролю знань. До 

важливих форм наочної роботи можна віднести індивідуальне розв‘язування 

ситуаційних задач з їх наступним обговоренням, оскільки при їх складанні 

враховані найбільш актуальні у клінічному сенсі теми, розроблені запитання 

стосуються етіології, механізмів розвитку, клінічного перебігу, діагнос-

тичного алгоритму та принципів лікування. Тому власне при вирішенні ситу-

аційних задач студенти максимально наблизяться до практичної медицини, 

що сприятиме якнайкращому формуванню у них клінічного мислення. 

На кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб викладачами проводиться активна робота з іноземними 

студентами по виробленню у них уміння користуватися підручниками, 

навчальними посібниками та додатковою літературою, пропонується вирі-
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шення, а також аналіз та обговорення ситуаційних задач клінічного спря-

мування, активне залучення їх до виконання студентських наукових робіт. 

Удосконалення викладання внутрішньої медицини має на меті підвищення 

конкурентоспроможності всієї медичної освіти на основі підвищення її 

якості, що має особливе значення у підготовці іноземних громадян. 

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ГРОМАДЯН 

І.Т. Руснак, В.К.Тащук, О.Ю. Поліщук, В.Т. Кулачек
1
 

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації  

та спортивної медицини 
1
Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Доброзичливе ставлення до іноземних громадян у суспільстві, їх 

психологічний комфорт у навчальному закладі та побуті мотивують 

громадян інших держав здобувати освіту в Україні. Кількість іноземних 

студентів у нашій країні щороку збільшується, тому крім підготовки 

вітчизняних медичних кадрів, не менш важливим завданням є і підвищення 

якості фахової підготовки іноземних громадян, що в значній мірі визначає 

рейтинг навчального закладу як в Україні, так і в світі. 

Навчання іноземних студентів потребує особливої уваги, розуміння та 

відчуття потреб кожного студента. Більш складний процес адаптації 

іноземних студентів, які навчаються англійською мовою. За умови 

викладання всіх дисциплін іноземною мовою такі студенти не мають 

можливості швидко оволодіти українською мовою, що значно ускладнює 

процес їх соціальної інтеграції в Україні. Вони не можуть без сторонньої 

допомоги вирішувати повсякденні проблеми, які потребують спілкування з 

місцевим населенням. Такі студенти спілкуються лише з тими, хто говорить 

їх рідною мовою, або англомовними місцевими жителями. 

Сприятливе ставлення до іноземних студентів дає їм можливість 

адаптуватися у середовищі українців, а разом із тим зрозуміти, що вони стали 

частиною великого студентського колективу, і вимоги неухильної 

дисципліни як в університеті, так і в побуті, високого рівня і глибини знань 

для них стають не меншими, ніж для вітчизняних студентів. 

Необхідна постійна розробка та впровадження в навчальний процес з 

іноземними студентами нових дидактичних технологій, нових підходів, форм 

і методів для оптимізації навчання. Поряд з теоретичним вивченням 

матеріалу проводиться і наочне його підкріплення у відділеннях лікарень та 

диспансерів, залах лікувальної фізкультури, також шляхом використання 

відеоматеріалів, стендів та таблиць. 

Запорукою якісної підготовки іноземних студентів є створення таких 

умов, за яких іноземний студент самостійно вибирає один вищий навчальний 

заклад і не виникає бажання шукати інший. Навчання іноземних студентів 
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підвищує не тільки імідж вищого навчального закладу, але й імідж нашої 

держави в цілому. 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

І.Т. Руснак
1
, В.К.Тащук

1
, В.Т. Кулачек

2
 

1
Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації  

та спортивної медицини 
1
Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Навчання студентів, особливо іноземних громадян, потребує від 

викладача відчуття особистісних характеристик кожного студента, 

забезпечення психологічного комфорту для ефективної навчальної 

діяльності, по можливості індивідуальних підходів заохочення вивчення 

предмету. Великою мірою результат освіти іноземних студентів залежить від 

високої компетентності, творчої активності викладачів. 

Для покращення засвоєння інформації з предмету студентам пропо-

нується виконати самостійну роботу з попередньо розданих тем у вигляді 

презентацій з фото- та відеоматеріалом із наступною доповіддю в аудиторії. 

Такий вид індивідуальної роботи забезпечує не лише легке запам‘ятовування, 

а й виявлення творчих здібностей, підвищує інтерес виконавця та слухачів-

студентів на занятті. 

Одним із шляхів оптимізації викладання і навчання студентів можуть 

бути рольові ігри. Студенти попереджаються заздалегідь (на попередньому 

занятті) про те, що частину наступного практичного заняття бажаючі 

зможуть спробувати себе у ролі викладача. Зазвичай студенти таку 

пропозицію сприймають радісно, виникає навіть декілька бажаючих, яких 

можна розподілити по часу впродовж одного або декількох занять. 

Викладачем пояснюються зобов‘язання перед «новим» викладачем/-ами 

стосовно відповідальності підготовки до такого заняття, проведення 

об‘єктивного оцінювання відповідей студентів на поставлені питання та 

задачі (остаточні оцінки в журнал виставляються зі згоди викладача). Нові 

обставини, з одного боку, стимулюють студента-викладача відмінно 

підготуватись до наступного заняття, самостійно розробити матеріали для 

використання (розвивається логічне та ситуаційне мислення), з іншого боку - 

решта учасників ділової гри заохочується таким чином краще відповісти, й 

можуть виконувати разом із викладачем роль арбітрів-експертів, оцінюючи 

правильність проведення заняття студентом-викладачем. Студенти відмі-

чають виражене задоволення від проведення практичного заняття в такій 

формі. Застосування такого методу проведення заняття показує збільшення 

ефективності засвоєння навчального матеріалу студентами, значно підвищує 

їх зацікавленість і заохочує до вивчення предмета. 

Вдосконалення сучасної концепції навчання вимагає застосування 

традиційних і нетрадиційних підходів подачі інформації студентам. Якісна 
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підготовка іноземних студентів підвищує імідж вищого навчального закладу 

й держави в цілому. 

РОЛЬ УРАХУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

І.Т. Руснак
1
, В.Т. Кулачек

2
 

1
Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та  

спортивної медицини 
2
Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Ефективність навчальної діяльності та психологічний комфорт 

іноземних студентів значною мірою залежать від того, наскільки швидко 

вони пристосуються до відмінностей між власною культурою і культурним 

середовищем в Україні, від швидкості адаптації до особливостей життя в 

чужій країні, чутливості оточення до їх потреб, розуміння та сприяння у 

допомозі. Підвищення міжкультурної компетентності як студентів-іноземців, 

так і українських студентів та викладачів пришвидшує і полегшує 

адаптаційний процес. 

Навчання студентів, особливо іноземних громадян, потребує від 

викладача розуміння особистісних характеристик кожного студента, за без-

печення сприятливої психологічної обстановки для ефективного навчання, по 

можливості, індивідуальних підходів до заохочення вивчення предмету. 

У нашій країні взагалі та у Буковинському державному медичному 

університеті зокрема, навчається велика кількість студентів із Гани, Нігерії та 

Індії. Розуміння культури країн та емоційні характеристики цих громадян 

може значно оптимізувати не тільки навчальний процес та підвищувати його 

успішність, а й налагоджувати дружні взаємостосунки, сповнені поваги. 

Десятирічний досвід роботи з іноземними англомовними студентами показує 

деякі відмінності сприйняття та виказування ними своїх емоцій, порівняно зі 

студентами з України. Іноземні студенти, особливо з Африки, зазвичай більш 

розкуті, жваві, голосно обговорюють проблеми, не приховуючи своїх емоцій, 

та супроводжують слова активною жестикуляцією. Вони вільно себе почу-

вають при сприятливому психологічному до них ставленні, подібно до де-

яких закладів американської системи навчання прагнуть вставати з місця, хо-

дити по аудиторії, поділитись враженнями та спитати думку інших. Всі ці 

відмінності справляють в цілому хороше враження як вільної людини в сус-

пільстві, яка має права, її цінують та цікавляться поглядами на події та речі.  

Таким чином, адекватне скерування позитивними емоціями та 

прагненнями студентів дає можливість викладачу забезпечити оптимальний 

рівень навчального процесу. 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ – 

ГРОМАДЯН ІНДІЇ ДО ІСПИТУ МСІ (ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
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ДИПЛОМІВ НА БАТЬКІВЩИНІ) 

І.Г. Савка
1
, М.Н. Гарас

2
  

1
Кафедра судової медицини та медичного правознавства, 

2
кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Щорічно, кількість іноземних громадян, які здобувають вищу медичну 

освіту в Україні зростає. На сьогодні у нашій країні їх налічується 22120 осіб 

(станом на 1 січня 2016 р.). Збільшення кількості студентів-іноземців у стінах 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (БДМУ), 

безумовно, вносить нові корективи в організацію навчального процесу. Саме 

тому особливої ваги набуває питання легалізації та верифікації дипломів, 

отриманих в Україні, на батьківщині випускників. Оскільки левова частка 

студентів-іноземців на навчання у БДМУ прибуває з Індії (більше 80%), 

елементом додипломної освіти у даній когорті є підготовка до складання 

іспиту для підтвердження дипломів саме в цій країні. Для отримання дозволу 

на ведення лікарської практики в Індії випускники медичних навчальних 

закладів різних країн повинні зареєструватися у Медичній раді Індії – 

Medical Council of India та скласти відповідний іспит. До структури іспиту 

МСІ включені питання фундаментальних та клінічних дисциплін, які 

випускники медичних вишів вивчають упродовж усього періоду 

додипломного навчання. 

З метою ефективної підготовки студентів-вихідців з Індії до успішного 

складання іспиту МСІ за сприяння адміністрації у ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» вжито ряд дієвих заходів. 

Зокрема, співробітниками деканату медичного факультету №3 спільно з 

фахівцями інформаційно-аналітичного сектору та моніторингу якості освіти, 

а також відповідальними особами кафедр університету на сервері 

дистанційного навчання MOODLE впроваджено електронні курси підготовки 

іноземних громадян, як функціонують у тренінговому та контролювальному 

режимах та охоплюють 22 підрозділи фундаментальної та клінічної 

медицини. За наповнення та оновлення бази тестових питань у кожному 

підрозділі призначено відповідальних фахівців відповідного профілю. 

Тестові питання, що входять у структуру МСІ також включені у матеріали 

поточного контролю під час вивчення дисциплін відповідних профілів 

студентами академічних груп, сформованих із громадян Індії. Контроль за 

рівнем підготовки студентів випускного курсу проводиться щомісячно 

шляхом аналізу результатів дистанційного тестування на порталі підготовки 

до складання ліцензійних інтегрованих іспитів 123.bsmu.edu.ua. Окрім 

зазначених заходів, за сприяння адміністрації університету та асоціації 

індійської спільноти студентів в позанавчальний час для студентів старших 

курсів проводяться виїзні курси лекцій із залученням науково-педагогічних 

кадрів провідних вищих медичних навчальних закладів Індії. 
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Таким чином, вказані заходи впродовж останніх років дали змогу 

демонструвати невпинну позитивну динаміку результатів складання іспиту 

МСІ випускниками ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет», зокрема, у 2015 році 53% випускників подолали необхідний 

бар‘єр з першої спроби, що є одним з найвищих результатів серед 

представників вищих навчальних закладів інших країн, які підтверджували 

рівень знань для отримання дозволу на ведення лікарської практики в Індії. 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАННЯ ПСИХІАТРІЇ ТА 

НАРКОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ З АНГЛОМОВНОЮ 

ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

С.Д. Савка  

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Актуальними на даний час є питання вдосконалення методичних 

особливостей викладання медичних дисциплін, а саме психіатрії та 

наркології, студентам іноземцям у вищих навчальних закладах України у 

контексті кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

Важливим у викладанні психіатрії та наркології іноземним студентам є 

поєднання детального висвітлення теоретичного матеріалу та опанування 

практичних навичок і вмінь. На кафедрі нервових хвороб, психіатрії та 

медичної психології ім. С.М. Савенка для кращого засвоєння навчального 

матеріалу студентами розроблене методичне забезпечення англійською 

мовою у вигляді таблиць, схем, тестових завдань, ситуаційних задач, 

мультимедійних презентацій. Кожне практичне заняття включає коротке 

висвітлення актуальності теми, опитування теоретичного матеріалу, тестовий 

контроль, розгляд ситуаційних задач, курацію хворих. При проведенні занять 

використовуються різні форми співробітництва студентів і викладачів, а саме 

дискусії і диспути, в процесі яких студенти краще запам‘ятовують матеріал і 

виробляють власну позицію. 

З метою опанування практичних навичок та вмінь проводиться курація 

тематичних хворих Чернівецької обласної психіатричної лікарні. Безпо-

середнє спілкування із пацієнтами у стаціонарі диспансеру, проведення 

діагностики та диференційної діагностики, активна участь в лікувальному 

процесі є важливими етапами підготовки майбутнього лікаря. 

Проведення лекцій з використанням мультимедійних презентацій дає 

можливість максимально засвоїти матеріал внаслідок активації когнітивних 

процесів і концентрації уваги студентів. 

Кредитно-модульна система спонукає студентів систематично готува-

тися до занять, а використання системи дистанційного навчання дає 

можливість збільшити рівень інформованості та підготовки іноземних 

студентів. 
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Отже, вміле поєднання теоретичної і практичної складової у процесі 

викладання клінічних дисциплін для студентів іноземців є дуже важливим, 

оскільки в подальшому вони будуть демонструвати свої знання та вміння як 

у країнах Європи, так і всього світу. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» 

ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

А.В. Семеняк  

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Якісне засвоєння студентами теоретичного матеріалу та практичних 

навичок є необхідним для подальшої роботи лікаря, важливим елементом 

при цьому є практичні заняття за наявності викладача. Самостійне вивчення 

медицини без досвідченого керівника є неможливим. Тому надзвичайно 

актуальним у вивченні дисципліни є якісна організація практичного заняття. 

Викладання дисципліни в іноземних студентів має свої особливості. 

Недосконале знання української мови перешкоджає спілкуванню з пацієн-

тами, потребує постійного перекладу інформації під час курації, крім того, 

група з дванадцяти чи чотирнадцяти студентів не може одночасно 

спілкуватися з пацієнтами і, тим більше, відпрацьовувати одночасно 

практичні навички. Для вирішення вказаної проблеми впроваджено методику 

аналізу випадків із практики чи розбору ситуаційних задач, яка 

використовується однією підгрупою студентів, у той час, як інша підгрупа 

працює безпосередньо з вагітними чи хворими. З пацієнтами студенти 

спілкуються по черзі. 

Методика аналізу випадків із практики заснована на використанні 

реальних ситуацій, пов‘язаних із певною темою чи проблемою. У нашому 

випадку це історії хвороби чи пологів. Основною перевагою аналізу історій є 

те, що увага студентів концентрується на реальних ситуаціях. В обговоренні 

студенти самостійно можуть оцінити рівень засвоєння ними вивченого 

матеріалу, відмітити незасвоєні моменти для подальшого їх вивчення. Кожен 

студент при цьому висловлює свою думку, альтернативні підходи до 

діагностики та лікування, обговорює свої висновки у колективі. У такий 

спосіб ставиться проблема і відбувається пошук їх вирішення різними 

шляхами, залежно від знань студентів. 

Аналіз випадків проводиться згідно плану: спершу студенти 

відповідають на конкретні чіткі запитання, в подальшому спектр питань-

відповідей розширюється з висловленням власної думки, формуванням 

варіантів вирішення проблеми. Після цього студенти здають індивідуальні 

звіти з відповідями на поставлені питання, власними рекомендаціями та 

змінюють своїх одногрупників, що працювали біля ліжка пацієнта. Студенти, 
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які спілкувалися з хворими, продовжують розбір історії самостійно з 

подальшим спільним обговоренням у групі з викладачем. 

За допомогою такого раціонального використання навчального часу 

можна активізувати навчальний процес, сприяти навчанню студентів один в 

одного, мотивувати їх до відповідальності за своє навчання. 

USAGE OF MNEMONIC PHRASE «LIQUOR AAA», «PAM HUGS FOSS» 

BY FOREIGN STUDENTS DURING THEIR CURATION OF PATIENTS 

AT THE DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASES AND 

EPIDEMIOLOGY  

V.D. Sorokhan, A.S. Sydorchuk 

Department of infectious diseases and epidemiology 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Mediсal University», Chernivtsi 

The word «mnemonic» comes from the Greek mnemonika – memory and 

marks the different techniques and methods that facilitate memorization and 

increase memory by creating artificial associations. Mnemonic phrase is a stable 

conditional expression to remember that any information. 

Since direct contact with patients in the hospital is an important step in 

preparing future doctor skills in a short period of time to evaluate correctly the 

complaint and take the case history is extremely important. Therefore, the use 

mnemonic phrases for patients curation by foreign students contributes to the 

structuring of complaints and patient history. 

Important tasks in teaching infectious diseases foreign students are 

mastering practical skills. Irreplaceable in the final stage of mastering practical 

skills students have direct contact with specialized, thematic patients. 

To assess pain any location as one of the complaints of patients with 

infectious pathology foreign students encouraged to use mnemonic phrase 

(mnemonic): LIQOR AAA, where L is location of the pain, I - intensity of the 

pain, Q - quality of the pain, O - onset of the pain, R - radiation of the pain, A - 

aggravating factors, A - alleviating factors, A - associating symptoms. 

To take past medical history the foreign students encouraged to use other 

«mnemonic phrase»: PAM HUGS FOSS, where P means previous presence of the 

symptom (same chief complaint), A - allergies for drugs, foods, chemicals, dust, 

etc., M - medications (any drugs the patient used), H - hospitalization for any 

illness in the past, U - urinary changes (especially if diabetic or elderly, G – gastro-

intestinal complaints (diet changes, bowel movements, etc.), S - sleep pattern 

(waking up / going to sleep, etc.), F - family history (similar chief complaints / 

serious illness), O - OB / GYN history (LMP, abortions, etc.)), S - sexual habits 

(active / preferences / STD, etc.), S - social history (job / house / smoking / 

alcohol, etc.). 

These «mnemonic phrases» is widely used in medical practice, the United 

States and Canada. It should be noted that students actively respond to this 
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practice, which is a powerful incentive for the acquisition of new knowledge in the 

process of obtaining a specialty doctor. 

Usage of mnemonic phrase «LIQUOR AAA», «PAM HUGS FOSS» by 

foreign students during their curation of patients at the Department of Infectious 

Diseases and Epidemiology of Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Mediсal University» helps structuring complaints, medical 

history of the patient and the authors believe is useful in working clinic. 

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІН МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

І.Р. Тимофійчук
1
, С.Б. Семененко

1
, Л.А. Роман

2 

1
Кафедра фізіології імені Я.Д. Кіршенблата 

2
Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Глобалізація і зростаюча академічна мобільність в сфері вищої освіти 

ставить вимоги до якості освітніх послуг у виші. Особливо гостро постає 

питання ефективного навчання іноземних студентів, яке тісно пов‘язане з 

успішністю їх адаптації до нових умов. Порівняно невисокі ціни за навчання, 

доступний рівень життя, миролюбне ставлення населення, толерантність до 

різних релігійних поглядів гостей зробили Україну привабливою для 

навчання іноземних громадян. Не менш важливим є і зворотний зв'язок – 

студенти, які навчаються у нас з-за кордону, можуть впливати на рейтинг 

країни і конкретного навчального закладу, його визнання у світовій системі 

вищої освіти.  

У ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

студенти навчаються українською та англійською мовами. Іноземні студенти 

з Індії та Нігерії обирають медичні виші України за можливість навчатися 

англійською мовою, яка є рідною для більшості з них. Студенти родом з 

Йорданії мовою навчання обирають українську. За останні два роки кількість 

йорданських студентів значно зросла. Притік студентів з-за кордону ставить 

не тільки перед країною, але і перед конкретними вишами цілий ряд важли-

вих проблем, які потребують негайного вирішення і індивідуального підходу. 

Рівень засвоєння нового матеріалу залежить від якості довузівської 

підготовки студента-першокурсника. Ситуація ускладняється ще і тим 

фактом, що уже починаючи з перших курсів (особливо на кафедрах анатомії, 

гістології, біології, фізіології) необхідно запамятовувати (розуміти) значення 

багатьох термінів на латинською мовою, необхідних для осмислення 

медичної і фармакологічної термінології. Особливу складність в навчанні 

відчувають студенти, для яких українська мова не є рідною. Той обсяг 

матеріалу, який повинен опанувати студент-іноземець, свідчить про 

необхідність створення комунікативного мінімуму по основним 

дисциплінам, які передбачені навчальними програмами вишу.  
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Класична система викладання медико-біологічних дисциплін, яка 

містить тестування, усне опитування, пояснення нового матеріалу і 

виконання експериментальної роботи, на даний час є недостатньою при 

навчанні студентів-йорданців, оскільки мовний барєр, складність 

міжнаціональної комунікації, різний рівень базової освіти створює труднощі 

при вивченні дисциплін в українських вузах.  

Йорданці, які навчаються на підготовчих курсах ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» вивчають українську 

мову, в першу чергу, як мову «виживання», реально оцінюючи необхідність 

оволодіння мовою для продуктивної комунікації і адаптації в новому 

соціокультурному середовищі. Розуміння і усвідомлення того, що мова – це 

не тільки, і навіть не стільки, засіб спілкування, але і інструмент отримання 

освіти (спеціальності) приходить до них, в кращому випадку, по закінченню 

підготовчих курсів. З цього випливає, що головним завданням, яке впливає 

на мотивацію студентів до навчання є використання матеріалів, які містять 

лексико-граматичні одиниці мови майбутньої спеціальності, тексти і діалоги, 

завдяки вивченню яких студент відчує перспективи вживання цих форм в 

професійній діяльності уже в першому семестрі. В цьому аспекті є 

актуальною міжпредметна інтеграція дисциплін медико-біологічного 

профілю і української мови, як іноземної. Саме на підготовчих курсах в 

межах цієї дисципліни студенти можуть отримати той лексичний мінімум, 

який значно полегшить навчання. 

Одним із методів, здатним покращити якість навчання є впровадження 

інноваційної системи, який включає етапи заняття класичної системи зі 

збільшенням частки наочного матеріалу (фільми, слайди, малюнки, 

роз‘яснення). За результатами проведення змістових модулів середня оцінка 

по групі при класичній моделі навчання була вірогідно нижчою, ніж при 

інноваційній моделі. 

Таким чином, нарощування лексичного мінімуму медико-біологічного 

спрямування, впровадження інноваційного підходу до навчання студентів-

іноземців дозволить покращити якість підготовки, підвищить цікавість до 

предмету, бажання отримати додаткові знання, забезпечить більш успішне 

вирішення ситуаційних завдань. Більш того, покращання успішності 

призведе до кращої адаптованості, яка, за принципом зворотного зв‘язку, 

залежить від здатності педагогічної системи враховувати цікавість і потреби 

іноземних студентів, які прибувають на навчання в наш університет.  
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СУЧАСНЕ ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНИХ 

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФТИЗІАТРІЇ 

В.П. Шаповалов, О.В. Підвербецька  

Кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Новітні інформаційні технології дали поштовх до розвитку методів 

дистанційного навчання. На кафедрі фтизіатрії та пульмонології організоване 

дистанційне навчання на базі інформаційної платформи MOODLE. Веб-

ресурси навчальної програми з фтизіатрії містять інформацію в текстовому, 

графічному, аудіо- і відеоформатах, що дає можливість виконувати всі 

необхідні елементи навчання за дистанційною формою, також забезпечує 

участь у навчальному процесі в синхронному та асинхронному режимах.  

На сервері дистанційного навчання розміщені календарні та тематичні 

плани лекцій, практичних занять, перелік практичних навичок, методичні 

розробки, перелік тем для самостійної роботи i конспекти. Для кожного 

практичного заняття створені ситуаційні задачі, набори рентгенограм, 

стандартні навчальні історії хвороби, навчальні відео-аудіо ролики, а також 

описи клінічних прикладів. Введений банк навчальних відеофільмів, 

мультимедійних презентацій, наочно-ілюстративний матеріал: фотознімки 

рентгенограм та рентгенограм хворих із типовим та нетиповим варіантами 

перебігу легеневих процесів, які несуть в собі пізнавальну та наукову 

інформацію, підвищують увагу студентів, сприяють розвитку клінічного 

мислення. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Фтизіатрія», які 

входять у структуру іспиту МСІ (Medical Council of India), включені до бази 

тестового контролю кінцевого рівня знань студентів і внесені до розділу 

«Tuberculosis and Respiratory Diseases MСI» у середовищі дистанційного 

навчання MOODLE. Вирішення тестових завдань студентами ІV-VІ курсів 

контролюється викладачами кафедри, які проводять практичні заняття 

(упродовж навчального року та на етапі підсумкового модульного 

контролю). Зазначене сприяє якіснішій підготовці до іспитів про 

підтвердження дипломів на батьківщині випускників.  

Отже, динамічне забезпечення педагогічного процесу новітніми 

інформаційними технологіями, систематичне оновлення та поповнення 

матеріалів сприяють не тільки постійному підвищенню якості навчального 

процесу, але й зростанню зацікавленості студентів предметом і проблемами 

фтизіатрії, що позитивно впливає на перспективу подальшої професійної 

орієнтації майбутніх лікарів, дозволяє підвищити якість освіти, 

конкурентоспроможність та мобільність випускників закладу.  
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ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ  

О.С. Юрценюк 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Кількість іноземних студентів, які бажають отримати освіту в Україні з 

кожним роком збільшується. Одним з факторів, що ускладнюють вивчення 

цими студентами дисциплін, є недостатнє володіння російською або 

українською мовами, тому більшість студентів навчається англійською 

мовою. Викладання англійською мовою дозволяє студентам більш ефективно 

засвоювати навчальний матеріал, спираючись на ті знання, які вони отримали 

у навчальних закладах своїх країн. 

Досвід роботи з іноземними студентами показує, що цей контингент 

потребує особливої тактики викладання. У першу чергу, це обумовлено тим, 

що дуже часто у групах навчаються студенти різних національностей, 

віросповіданнь, політичних поглядів, які мають різну навчальну підготовку, 

оскільки навчалися за різними шкільними програмами. Це створює певні 

труднощі у викладанні дисципліни. Крім того, більшість з них недостатньо 

володіє англійською мовою, що ускладнює контакт викладача зі студентами. 

Тому на кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. 

С.М. Савенка Буковинського державного медичного університету викла-

дання іноземним студентам проводять висококваліфіковані викладачі, які 

володіють англійською мовою, закінчили спеціальні підготовчі курси. 

Оптимізація навчального процесу з іноземними студентами передбачає 

комплексний підхід до вирішення ряду проблем з метою покращення якості 

підготовки фахівців для різних країн. Ця проблема вже порушувалася та 

обговорювалася співробітниками кафедри нервових хвороб, психіатрії та 

медичної психології ім. С.М. Савенка БДМУ. Скласти індивідуальну 

програму для студентів різних країн не можливо, тому вихід в цьому питанні 

полягає у створенні відповідної навчальної літератури, яка повинна бути 

адаптованою до їх мовного рівня. З цією метою колективом кафедри 

нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка 

розроблено нові навчальні робочі програми та довідники для студентів-

іноземців з психіатрії та з медичної психології. За останні роки було 

розроблено англійською мовою всі необхідні матеріали для аудиторної та 

позааудиторної роботи студентів (тексти лекцій, методичні рекомендації для 

практичних занять, для самостійної роботи студентів, банк тестових завдань, 

питання до модульних контролів тощо).  

Лекційний курс є одним з головних етапів навчального процесу у 

вищому навчальному закладі. Читання лекцій для студентів проводиться 

англійською мовою з використанням мультимедійних технологій. Матеріали 

навчального практикуму перекладені англійською мовою та 
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використовуються на практичних заняттях. Крім того, на практичних 

заняттях також використовуються мультимедійні технології. Для активації 

роботи студентів на лекціях з психіатрії та медичної психології засто-

совуються мультимедійні презентації, проводиться перегляд фільмів 

тривалістю від 1 до 5 хвилин, в яких наглядно представлені явища, що 

вивчаються. 

Контроль засвоєння студентами начального матеріалу проводиться в 

межах 2 модулів з психіатрії та в межах 1 модулю з медичної психології. До 

переваг модульного контролю належать: об‘єктивність оцінювання усіх видів 

діяльності, що виконують студенти; регулярність оцінювання усіх видів та 

форм діяльності; стимулювання учбової діяльності студентів впродовж 

семестру. 

Серед психологічних особливостей викладання іноземним студентам є 

ряд труднощів, подолання яких потребує від викладача знання специфіки 

національного характеру, менталітету іноземних студентів, а також особистої 

емоційної стабільності. 

Викладачі англомовних груп повинні мати можливість систематично 

підвищувати рівень свого володіння англійською мовою шляхом закінчення 

відповідних курсів, участю у конференціях, де обговорюються проблеми 

викладання іноземною мовою. 

Висока професійна підготовка, великий досвід та відповідальність 

викладацького складу дозволяють проводити навчальний процес на високому 

навчально-методичному рівні. 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ 

К.Ю. Яворенко, О.М. Жуковський  

Кафедра гігієни та екології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сьогодення характеризується інтенсивним розвитком контактів між 

різними країнами. Велика кількість молоді мігрує в різні країни, щоб 

отримати вищу освіту. Кількість іноземних студентів в Україні щорічно 

зростає в середньому на 10%.  

На кафедрі гігієни та екології для англомовних студентів 6 курсу, 

викладається навчальна дисципліна «Охорона праці в галузі».  

Метою вивчення цієї дисципліни є формування у майбутніх лікарів 

навичок для забезпечення та покращення умов праці з урахуванням 

досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також 

усвідомлення єдності успішної діяльності з дотриманням усіх вимог безпеки 

праці у лікувальних закладах. 

Вивчення дисципліни передбачає забезпечення, збереження здоров‘я і 

працездатності лікаря, а також формування відповідальності за колектив та 

власну безпеку. 
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Для визначення вихідного рівня знань з охорони праці в галузі 

необхідно проводити тестування студентів. При створенні тестів потрібно 

дотримуватись принципів об'єктивності, систематичності, доступності та 

всебічності. Це допоможе оптимізувати та коригувати подальше навчання 

для студентів. 

Важливу роль у навчальному процесі відіграє використання нових 

розробок та практичних методик. Науково-методологічні, методико-

технологічні, організаційні та інструментальні засоби навчання сприяють 

процесу реалізації підготовки висококваліфікованих, компетентних фахівців.  

Для кращого засвоєння матеріалу іноземними студентами, на кафедрі 

використовуються презентації та методичні вказівки англійською мовою. 

Вирішення конкретних ситуацій та використання допоміжних матеріалів 

(відео, малюнки, схеми, таблиці, фото, тощо) значно підвищують увагу та 

рівень засвоєння матеріалу студентами. Також, для підготовки до заняття 

студенти використовують сервер дистанційного навчання, в якому є весь 

необхідний матеріал з навчальної дисципліни. Студенти можуть 

ознайомитись із основними правовими та організаційними питаннями 

охорони праці, режимом праці та відпочинку лікаря, методами попередження 

впливу негативних чинників виробничого середовища на організм та 

способами захисту від них. Особливістю, є написання студентами рефератів, 

в яких акцентується увага на актуальних питаннях та проблемах охорони 

праці.  

Створення умов для отримання якісної освіти іноземцями в Україні 

безперечно сприятиме покращенню іміджу країни. Тому викладачі повинні 

докласти максимум зусиль для того, щоб допомогти іноземним студентам 

засвоїти матеріал. На практичних заняттях з охорони праці в галузі необхідно 

приділяти увагу кожному студенту, використовувати традиційні і 

нетрадиційні методи навчання, сучасні технології, залучати їх до активної 

розумової праці та дискусій. Тільки так студенти зможуть зрозуміти, в чому 

полягає суть дисципліни «Охорона праці в галузі» та використовувати набуті 

знання в майбутньому, щоб вберегти себе від небезпеки та професійних 

захворювань.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА 

КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ 

ОСВІТИ 

Т.М. Амеліна 

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної 

медицини  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Основним завданням вищого медичного навчального закладу є 

створення сучасного освітнього середовища, яке поєднує в собі вироблені 

практикою традиції та інновації організації навчального процесу з метою 

отримання належних знань, навиків і вмінь. У цьому контексті зростає увага 

до застосування інтерактивних технологій навчання як головного 

інструменту формування професійної компетентності майбутніх фахівців. 

Одним з найбільш адаптованих і раціональних інтерактивних методів 

підготовки студентів-медиків слід вважати метод сase-study. Застосування 

методу сase-study дозволяє використати отримані знання в конкретній 

клінічній ситуації, оцінити рівень проблеми, зібрати і проаналізувати 

інформацію, знайти рішення та обрати найбільш оптимальний шлях 

розв‘язання проблеми. Оскільки класичним поняттям сase-study є опис 

реальної ситуації, однією з запропонованих форм є підбір клінічного випадку 

відповідно до теми практичного заняття та трансформація його в кейс-

ситуацію. Кейс повинен містити обґрунтовану детальну інформацію, яка б 

дозволила чітко уявити об‘єкт дослідження, себе в описаній ситуації й 

ототожнитись з людьми, що беруть у ній участь. Не менш вагомою 

складовою даного методу є важливість міжпредметної інтеграції отриманих 

знань, необхідних для встановлення діагнозу захворювання, призначення 

необхідних діагностичних обстежень і схеми лікування, що робить 

доцільним застосування даної інтерактивної моделі на післядипломному 

етапі навчання. Грамотне створення кейсу – це інструмент, за допомогою 

якого в навчальну аудиторію привноситься частина реального життя, 

ситуація, що виникла в ході практичної роботи викладача, над якою потрібно 

самостійно попрацювати й представити обґрунтоване рішення. 

Роботу з методу сase-study можна розділити на етапи, що мають свої 

педагогічні цілі, завдання, а також рольові функції учасників. Підготовчий 

етап, під час якого викладач, відповідно до мети і завдань заняття, вибирає 
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потрібний кейс і рекомендує літературу, необхідну для підготовки до заняття 

з використанням методу сase-study. Вступна частина заняття передбачає 

знайомство лікарів-інтернів із даним методом навчання, основними етапами 

подальшої роботи та критеріями оцінки виконаного завдання за даним 

методом. Для зручності роботи та підвищення ефективності, формують групи 

по 6-8 осіб. Вирішення кейсу передбачає індивідуальні та колективні 

висловлювання, активну дискусію як у групі, так і між групами, діалог, 

обговорення й аналіз висновків, зроблених за матеріалами кейса. Зазначена 

методика використовується колективом кафедри на післядипломному етапі 

освіти для лікарів-інтернів різного фаху під час вивчення предмету 

«Актуальні питання медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та 

інвалідів». Прикладом кейсу може бути клінічний випадок із зазначенням 

скарг пацієнта, анамнезу життя та хвороби, об‘єктивних методів обстеження, 

де інтерну слід підібрати необхідний об‘єм додаткових обґрунтованих 

інструментальних і лабораторних методів дослідження, призначити 

адекватну медикаментозну та немедикаментозну корекцію, передбачити 

можливі ускладнення та визначити прогноз перебігу захворювання. 

Перевага методу сase-study є незаперечною, оскільки сприяє активному 

засвоєнню знань і навичок, розвиває критичне мислення, варіативність 

професійних підходів до вирішення проблемної ситуації, а також дозволяє 

майбутнім лікарям зрозуміти свою відповідальність за обґрунтованість і 

доцільність прийнятих рішень щодо конкретного клінічного випадку. 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНАТОМІЇ 

ЛЮДИНИ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 

О.П. Антонюк 

Кафедра анатомії людини імені М.Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Навчання у вищому навчальному закладі ‒ складний процес, 

успішність якого залежить від багатьох складових, але найголовнішими його 

дійовими особами залишаються студенти та викладачі. Завданням сучасних 

навчальних медичних закладів є формування в студентів здатності практично 

діяти та бути успішними в умовах швидкого розвитку сучасного суспільства. 

Виникає проблема: як зробити процес навчання більш цікавим та 

продуктивним, адже рівень медичної освіти оцінюється здатністю лікарів 

працювати в екстремальних ситуаціях.  

Анатомія людини по праву вважається найважливішою дисципліною 

на медичному факультеті, оскільки без знань про будову людського тіла 

неможливе вивчення жодної клінічної дисципліни. Саме тому якісне 

викладання цього курсу критично важливо для випуску успішних фахівців.  

Запровадження кредитно-модульної системи вимагає використання 

інноваційних технологій навчання. Основу і зміст інноваційних освітніх 
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процесів становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні 

педагогічного процесу, нововведень у традиційну систему. 

 При проведенні занять з анатомії людини використовують: 

-  лекції (при вивченні будови органів та систем людини з висвітленням 

наукових досягнень в галузях анатомії та ембріології з акцентом на творчі 

аспекти діяльності видатних вчених-анатомів, таких як М.І. Пирогов, В.П. 

Воробйов, П.Ф. Лесгафт, Р.Д. Синельніков та вчених нашого університету); 

- пояснення нового матеріалу з практичним закріпленням отриманих 

знань, вирішення ситуаційних задач для формування пізнавального інтересу і 

моделювання розумових процесів; 

- практичні заняття (закріплення знань, набутих на лекціях та при 

самостійній роботі);   

- перевірка практичних навичок на муляжах та препаратах; 

-  екскурсія в анатомічний музей; 

- тестовий контроль перевірки теоретичних знань (на комп‘ютерах);  

- модульний контроль (тести, практичні навички, усний контроль).  

Для активного засвоєння матеріалу з  анатомії людини необхідні: 

висока мотивація, творча уява, дискусійність, комунікабельність, 

демократичність, взаємоповага. У навчанні доцільно використовувати 

зацікавлення студентів вивченням матеріалу шляхом постановки ситуаційних 

завдань, для виконання яких необхідні глибші комплексні знання з 

використанням натуральних препаратів, сучасних навчально-методичних 

посібників.  

На лекціях з анатомії людини викладачі активно використовують 

інформаційно-комунікаційні технології, ефективно пропонується студентам 

дослідницька робота, мотивація, активність та проблемне навчання, яке має 

на меті викликати і оптимізувати розумовий процес у студентів, сприяти 

генерації ідей. Суть активності, що досягається при проблемному навчанні ‒ 

студент повинен аналізувати фактичний матеріал і оперувати ним так, щоб 

самому отримати нову інформацію. 

 Актуальними у навчально-дослідницькому аспекті є вивчення варіа-

ційної та вікової анатомії, а також вплив екологічних чинників на стан 

органів і систем організму, які призводять до виникнення природжених вад.  

На першому курсі студентам важливо знати, в яких галузях медицини  

будуть використовуватися набуті знання, для цього  необхідно виділяти 

опорні точки інтеграції анатомії людини з клінічними дисциплінами.   

На заняттях з анатомії людини, викладач зустрічається з певними 

труднощами, а саме різною підготовкою студентів. На кожному занятті, 

окрім теоретичних знань, студенту необхідно засвоїти практичні навички, а 

викладачеві – приділяти достатню увагу поліпшенню навчально-методичної 

роботи зі студентами, використовуючи різноманітні нововведення.  

Підготовка та проведення лекцій, практичних занять, складання до них 

методичних розробок вимагає від професорсько-викладацького складу 

кафедри певних психолого-педагогічних знань та навичок із використанням 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

451 

 

максимального творчого потенціалу особистості кожного викладача. Для 

оптимізації процесу засвоєння лекційного матеріалу використовуються  

мультимедійні презентації, плакати, вологі препарати та тематичні муляжі.  

При викладанні анатомії людини для іноземних студентів  повинна бути 

створена сильна мотивація. Одним із цих шляхів є алгоритмізація та 

наочність навчання. Підготовка електронних підручників з анатомії людини з 

гіперпосиланнями, дозволяють студентам миттєво переходити до потрібних 

розділів, тем, збільшувати і згортати необхідні ілюстрації, таблиці та 

діаграми. 

Іноземним студентам необхідно чітко сформулювати постановку 

завдання та цілей навчальної теми, вибір методів пояснення матеріалу, 

використовуючи наочність, доступність, проблемні та ситуаційні задачі. 

Важливим етапом  контролю засвоєння  матеріалу є самостійна робота. При 

цьому теми мають бути методично чітко структуровані у вигляді розширених 

анотацій. Текстовий контроль знань з використанням комп‘ютерних 

технологій повинен відповідати міжнародним стандартам підготовки лікаря. 

Отже, методичні підходи та засоби, які запроваджуються на кафедрі 

анатомії людини є достатніми для досягнення високого рівня викладання 

іноземним студентам, при цьому пізнавальна діяльність  базується на 

реалізації алгоритмізації навчання, розв‘язуванні ситуаційних задач, 

проблемного навчання, формуванні відповідних мотивацій, оптимальної 

організації самостійної позааудиторної роботи, використанні новітніх 

інформаційних технологій, застосуванні відеотехніки, впровадженні 

систематичного контролю  знань та практичних навичок. 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТУ НЕВРОЛОГІЯ 

І.І. Білоус 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Консолідація українського суспільства в європейське освітнє 

товариство ґрунтується на удосконаленні новітніх технологій навчання із 

урахуванням кращих досягнень вітчизняної педагогічної науки та зарубіжної 

медичної освіти. У цьому контексті в педагогіці вважається, що вирішальним 

є спрямування студентів на самостійне набуття ними знань із різних джерел 

інформації та оволодіння якомога більшим арсеналом практичних навичок.  

Перехід до нових комп‘ютерно-орієнтованих технологій навчання, 

створення умов для їх розробки, апробації та впровадження, раціональне 

поєднання нових інформаційних технологій навчання з традиційними – 

складна педагогічна задача, що вимагає вирішення цілого комплексу 

психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, технічних 

та інших проблем. 

Дистанційне навчання (ДО) – сукупність технологій, що забезпечують 
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подання основного обсягу досліджуваного матеріалу; інтерактивну 

взаємодію студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам 

можливості самостійної роботи по засвоєнню досліджуваного матеріалу [1]. 

Використання дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної 

системи дає можливість  студентам: обирати зручний час для вивчення і 

засвоєння навчальних дисциплін, самостійно здійснювати дистанційно-

модульний контроль і аналіз своєї навчальної діяльності, а  викладачам – 

систематично керувати навчальною роботою студентів, контролювати і 

аналізувати їх діяльність з кожного модуля навчальної дисципліни, стимулює 

студента якісно  засвоювати зміст вищої освіти. 

На кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 

застосовується дистанційне навчання в системі MOODLE (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment).  

На сервері дистанційного навчання викладачі можуть продемонстру-

вати наочні матеріали у вигляді навчальних таблиць, презентацій лекцій, 

відеороликів. Це дозволяє підсилити інтерес студентів до навчального 

матеріалу, поліпшити засвоєння, а на практичному (семінарському) занятті - 

найбільш оптимально використовувати відведений час.  

Сервер дистанційного навчання дозволяє сформувати і надати студенту 

не тільки організаційно-методичний та навчально-довідковий контент, а й 

забезпечує контроль самостійної діяльності студента. Зокрема, викладач 

може отримати інформацію про кількість відвідувань сервера, часу 

перебування в електронному навчальному курсі, перелік оброблених ресурсів 

та елементів курсу, кількості та якості виконаних завдань. Викладачам 

доступні результати діяльності конкретного студента, а також аналіз роботи 

академічної групи в цілому. Така інформація дозволяє викладачам своєчасно 

впливати на навчальну діяльність студентів, коригувати проблеми в навчанні, 

а найголовніше – розвивати у студентів усвідомлення доцільності система-

тичної самостійної роботи. 

Таким чином, у навчальний процес повинні бути впроваджені та 

успішно використовуватися, адекватно вимогам вищої медичної школи, 

сучасні електронні засоби навчання та інформаційні ресурси, у тому числі й 

для дистанційного навчання, що дозволяє покращити підготовку студентів-

медиків на додипломному етапі, а лікарів-слухачів ‒ на післядипломному 

етапі підготовки. 

НАНОТЕХНОЛОГІЇ  ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ЯК ВАЖЛИВІ 

СКЛАДОВІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ НА КАФЕДРІ ХІРУРГІЇ 

М.М. Гресько 

Кафедра хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет»  м. Чернівці 

У зв‘язку з тим, що наше життя стрімко рухається вперед значними 

науковими, технологічними та суспільними змінами, знання лікаря та його 



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

453 

 

практика також переживають постійні зміни. Інтернет, «з‘єднуючи тих, хто 

далеко», допомагає, передусім, долати не фізичний простір, а соціальний, 

політичний, культурний. Саме тому, за умов кредитно-модульної системи 

тільки удосконалення методики викладання, різнобічний підхід до 

педагогічного процесу, який включає підвищення ролі самопідготовки 

студентів, упровадження новітніх комп‘ютерних технологій, розширення 

можливостей клінічної бази, дає змогу раціонально організувати навчання 

студентів та підвищувати його ефективність. 

На кафедрі хірургії вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет» навчаються студенти ІV 

та VI курсів, лікарі-інтерни, практичні лікарі. В умовах кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу на кафедрі проведена велика робота 

із забезпечення методичними матеріалами у вигляді матеріалів для 

підготовки до практичних занять, презентацій лекцій, демонстраційних 

матеріалів, методичних вказівок для студентів, методичних розробок для 

викладачів, алгоритмів практичних навичок, відеозаписів операцій. Під 

особливою увагою та контролем  є теоретична і практична підготовка студен-

тів випускних курсів медичних факультетів. З цією метою приділяється 

важлива роль самостійній підготовці до практичного заняття та роботі 

студентів на сервері дистанційного навчання БДМУ у середовищі MOODLE. 

У процесі самостійної роботи студент має напередодні в «MOODLE» 

проробити домашнє завдання та літературу. З цією метою кафедрою хірургії 

на стендах та в середовищі «MOODLE» подається рекомендована література 

з кожної теми.  

Електронний навчальний курс з хірургії для студентів VI курсів, 

постійно наповнюється інформаційними ресурсами у вигляді текстового 

матеріалу, відеолекцій, відеофільмів, анімаційних програм, відеозаписами 

операцій. У комп‘ютерному класі кафедри використовуються можливості  

on-line трансляцій з операційної. Викладач також може знайомити студентів з 

лапароскопічними малоінвазивними технологіями оперативного лікування 

хірургічних захворювань у Центрі малоінвазивної хірургії та гінекології, 

який успішно працює на кафедрі. Моніторинг поточної успішності прово-

диться за результатами тестування студентів у системі MOODLE. При 

набранні визначеного рівня балів приймається рішення про допуск студента 

до підсумкового модульного контролю. 

Разом з тим, встановлено, що різнопланове поєднання найсучасніших 

методів дослідження у хворого не дозволяють з високою ймовірністю про-

гнозувати виникнення та характер перебігу більшості хірургічних захво-

рювань. Це свідчить про необхідність нового підходу до вивчення цих 

проблем. З цією метою започатковано дослідження генетичної детермінації 

виникнення, розвитку та характеру перебігу різних хірургічних захворювань, 

які вважаються класичними, таких як запальний процес в організмі, 

паретична  кишкова непрохідність,  гострий панкреатит.  
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Таким чином, генетичні дослідження дозволяють не тільки глибше 

зрозуміти причини та механізми різних варіантів перебігу хірургічних 

захворювань. Оцінка варіантів генотипу дає змогу розробити вірогідний 

прогноз характеру захворювання, ймовірність виникнення різних ускладнень. 

Це докорінно змінює лікувальну тактику - у хворих з генетично обґрунто-

ваним несприятливим прогнозом перебігу хірургічних захворювань. Ліку-

вання повинно носити превентивний характер, направлений на попередження 

прогнозованих ускладнень шляхом медикаментозної чи хірургічної корекції. 

Отримані результати висвітлені у методичних матеріалах і при викладанні їм 

приділяється дуже велика увага.  

Отже, у сучасному навчанні хірургії, крім поєднання безпосереднього 

контакту студента з хворим на базі теоретичних знань, тісно співпрацює 

застосування інтерактивних форм і методів роботи студентів під керівниц-

твом викладача, що особливо важливо для системи дистанційного навчання 

та повноцінної самостійної роботи.  

Дослідження генетичної детермінації виникнення, розвитку та 

характеру перебігу різних хірургічних захворювань дозволяє студенту не 

тільки осмислити, але і зрозуміти,  що безперервний навчальний процес  та  

вміння прогнозувати  небезпеку виникнення ургентних ситуацій на молеку-

лярному рівні ‒ це запорука прогресу знань та професійного росту лікаря. 

МІСЦЕ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ 

СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

С.Є. Дейнека, Н.Д. Яковичук, А.В. Гуменна, О.І. Гаврилюк,  

В.Б. Попович 

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Модернізація змісту освіти на засадах компетентнісного підходу, 

наукової та інноваційної діяльності в освітянській сфері, впровадження 

інноваційних технологій та методів навчання, заснованих на останніх 

світових досягненнях науки, інформаційних і дистанційних освітніх 

технологіях, відіграють важливе місце в забезпеченні якісної освіти [Бойчук 

Т.М., 2012; Лісовий В.М., 2012]. 

Сучасне існування та розвиток людства характеризуються глобальним 

процесом інформатизації, стрімким переходом на новий етап його розвитку ‒ 

інформаційне суспільство. Тому орієнтація на формування таких репро-

дуктивних навичок, як запам‘ятовування та відтворення за традиційного 

навчання, поступово замінюється на розвиток умінь зіставлення, синтезу, 

аналізу, оцінювання, виявлення зв‘язків, планування та групової взаємодії 

[Андрієвський І.Ю., 2013]. Вказане значно полегшується за умов вико рис-

тання мережевих інформаційних технологій, які є одними з головних 

елементів, що зв‘язують студента зі світом знань, розвивають його творчі 

здібності й інтелект. 
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Практично незамінними інформаційні технології стають саме при 

організації позааудиторної самостійної роботи студентів, забезпечуючи дис.-

танційну взаємодію між суб‘єктами навчального процесу [Капустник В.А., 

2010]. За допомогою мережевих засобів, що включають у себе і цифрові 

компоненти (мультимедійні видання на CD/DVD, Web-ресурси, 

мультимедіадодатки), стає можливим широкий доступ до навчально-

методичної та наукової інформації; організації оперативної консультативної 

допомоги; моделювання науково-дослідницької діяльності; проведення 

віртуальних навчальних занять (семінарів, лекцій) у режимі реального часу.  

Беручи до уваги зростаюче значення новітніх технологій (у т.ч. 

інформаційно-технічних та інтерактивних освітніх) у системі сучасної вищої 

медичної освіти, концепція вищої медичної школи повинна відображати не 

тільки поточні запити медичної практики, а й тенденції подальшого її роз-

витку та визначати вимоги до відповідних знань, навичок фахівця, які сприя-

тимуть його постійному професійному вдосконаленню [Бацуровська І.В., 

2011]. Очевидно, що в майбутньому основним напрямком удосконалення 

охорони здоров‘я буде безперервне впровадження високих технологій на всіх 

рівнях надання медичної допомоги, об‘єднання сильних сторін спеціалізації 

та інтеграції в медицині у цілому і в окремих її розділах, необхідність 

загальної та високопрофесійної підготовки лікарів [Андрієвський І.Ю., 2013]. 

Таким чином, впровадження в системі сучасної вищої медичної освіти 

інформаційних і дистанційних освітніх технологій є одним із сучасних 

підходів до формування та розвитку знань у навчальному процесі, що сприяє 

стимуляції навчального потенціалу у студентів та є необхідним для 

професійного росту й становлення майбутніх висококваліфікованих 

медичних фахівців, готових у подальшому до безперервного впровадження 

високих технологій на всіх рівнях надання медичної допомоги. 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

С.І. Іващук, О.В. Косяченко 

Кафедра сімейної медицини 

Вищий державний навчальний  заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У розвинених країнах вже тривалий час приділяється увага питанню 

інтерактивного навчання. Так, у Кембриджському університеті ще у 80 роках 

минулого сторіччя видавалися збірники статей про застосування інтерактив-

ного навчання. У нас цю методику почали запроваджувати порівняно 

недавно. 

Сам термін «інтерактивний» походить від англійського слова 

«interaction», що означає «взаємодія» - взаємодія між викладачем і студен-

тами, між студентами в парі, між більшими і меншими групами студентів. 

Основний принцип, який допомагає усвідомити необхідність використання 

інтерактивного навчання ‒ це те, що «speaking is not teaching, listening is not 

studying», що в перекладі означає «говоріння не навчання, а слухання – не 
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вивчення». Оскільки на сьогоднішній день науковими дослідженнями 

доведено, що знання насправді опановуються, набуваються тоді, коли вони 

були застосовані учнем, студентом, інтерном чи слухачем через якийсь вид 

діяльності, свідомої чи несвідомої. Слід пригадати структуру «піраміди 

досвіду Дейла», яка чітко демонструє залежність ступеня засвоєння знань від 

виду їх отримання. Окрім підвищення ефективності навчання, інтерактивні 

методи допомагають подолати пасивність інтернів, змушують їх мислити і, 

навіть, під час деяких видів – рухатися. Вони спонукають мотивації навчання 

а, також, примушують висловлювати свою особисту думку щодо проблеми, а 

не повторювати чужу, завчену. Таким чином інтерактивні методи сприяють 

демократизації навчання і перетворюють викладача з диктатора на мудрого 

диригента. 

Попри те, що існує велика кількість видів інтерактивного навчання 

(Кевін Йі – науковець Університету Центральної Флориди в своїй презентації 

перераховує 186 видів), наших викладачів і вчителів це не повинно лякати, 

оскільки багатьма з них вони вже давно користуються, не підозрюючи, що 

вони інтерактивні. Та є і цілком нові, сучасні, пов‘язані з розвитком цифро-

вих технологій, що передбачають використання Фейсбука, Твіттера, Ютуба, 

блогів та електронної пошти. Автор поділяє ці численні види роботи на такі, 

що застосовуються чи то на лекціях, чи на практичних заняттях, на такі, коли 

домінуючою роллю володіє все-таки викладач, і на такі, коли домінуюча 

частина часу заповнена діяльністю інтернів. 

Безумовно, інтерактивне навчання має великий потенціал, проте 

хотілося б застерегти від «стадного», механічного копіювання методів 

викладання, незалежно від того чи воно підходить даній ситуації. Адже 

викладання відрізняється від викладача до викладача, від групи до групи, і 

зазвичай необхідно враховувати індивідуальність викладача, підбір групи, 

матеріальне забезпечення, оскільки ряд інтерактивних методів потребують 

серйозної матеріальної бази. 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ 

СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

С.І. Іващук, Л.П. Сидорчук 

Кафедра сімейної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Великий британський драматург сказав: «Єдиний шлях, який веде до 

знань – це діяльність». У цьому ракурсі особливої актуальності набувають 

інтерактивні методи навчання. Попри велику кількість останніх, кожен 

викладач, зазвичай, «приходить» до використання зручних чи оптимальних 

для нього чи його навчального процесу. 

Case study method – метод, коли навчання відбувається через обгово-

рення, розбір і вирішення конкретного випадку, справи, ситуативної пробле-

ми. Метод вперше був застосований на юридичному факультеті Гарвардсь-
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кого університету у 1870 році. Суть його полягає в колективному аналізі 

ситуації, знайденні вирішення та його обґрунтуванні. Метод включає багато-

значність вирішення представленої проблеми, що дає підстави для обгово-

рення запропонованих рішень і вибору найкращого. Ситуація, зазвичай, 

береться із справжньої професійної сфери і підкріплюється реальними мате-

ріалами. Таким чином, результатом є не лише знання, а й професійні навич-

ки. У процесі розглядання конкретних випадків інтерни (слухачі) здобувають 

навички роботи в команді, незалежного моделювання рішення, незалежної 

аргументації і захисту їхньої думки. Структура цього методу навчання має 

три складові: тематична – описує ситуацію (випадок), інформаційна – відо-

бражає деталі обговорення, на основі якого приймається кінцеве рішення, і 

методична – визначає рівень та об‘єм педагогічної підтримки для вирішення 

цього випадку. Як тематична складова, нами, зазвичай, використовується 

конкретний хворий, відеоролик з виконання певних маніпуляцій чи історія 

хвороби. В інформаційній складовій приділяється увагу не тільки подоланню 

пасивності інтернів, висловлюванню власної думки кожного з них, а й 

намаганню «підштовхнути» їх до переходу від простого розуміння, розпіз-

навання та відтворення ‒ до аналітичного мислення. А тут вже починається 

методична складова, де викладач виступає як диригент, полегшуючи чи 

ускладнюючи клінічну ситуацію, тим самим забезпечуючи педагогічну 

підтримку, і, змушуючи інтернів творчо застосовувати наявний у них багаж 

знань. Цінним, при цьому, є виявлення причин допущених помилок, що дає 

викладачеві інформацію щодо подальших напрямків та акцентів у вивченні 

матеріалу, і необхідності призначення персонального «домашнього завдан-

ня» кожному інтерну. 

Отже, при застосуванні інтерактивних методів навчання, викладач у 

жодному разі не перебуває над навчальним процесом, а є його активним 

учасником і, ґрунтуючись на виявлених прогалинах у знаннях інтернів 

(слухачів), планує їх подальше навчання. 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ  ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

С.Ю. Каратєєва 

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України  

 «Буковинський  державний медичний університет», м. Чернівці 

Запровадження у навчальний процес інноваційних та інтерактивних 

технологій створює умови для підвищення якості практичної підготовки 

майбутніх фахівців. Сучасний розвиток медичної освіти, етапи його 

реформування, питання, пов‘язані з підвищенням якості освіти випускників 

медичних закладів, вимагають нових підходів до організації навчального 

процесу.  Прогрес науки зумовив пошук і впровадження нових технологій  у 

систему навчання.  



Матеріали навчально-методичної конференції   20 квітня 2016 року 

458 

 

Впровадження інноваційних технологій робить заняття більш 

доступним і цікавим, активізує навчально-пізнавальну діяльність. Однією з 

актуальних і ефективних інновацій є впровадження комп‘ютерних техно-

логій, дистанційна форма навчання, яка значно розширює діапазон підго-

товки студента, вносить новизну, дозволяє за допомогою фото та відео 

створити інформаційне середовище, виступає вагомим чинником активізації 

навчально-пізнавальних знань з хірургічних дисциплін.  

 Створення лекційних презентацій за темами, згідно розробленої 

навчальної програми дозволяє акцентувати увагу студентів на основних 

моментах теми, спостерігати міжпредметні зв‘язки.  

Викладач мотивує навчальну діяльність студентів, спонукає їх до 

навчання, організовує навчальний процес таким чином,  щоб він мав макси-

мальний ефект. І ця організація повинна проходити на рівні дій та можли-

востей кожного окремого студента.  

Має місце удосконалення  тематичних  навчальних  кімнат, оснащення  

їх сучасним обладнанням, повноцінне забезпечення заняття тематичними 

хворими, ефективне використання матеріально-технічної бази кафедри,  

особливо в клініці.  

За такої системи організації навчального процесу у викладача є реальна 

можливість детально провести обговорення зі студентами найважливіших 

питань теми, що проходить у формі вільної дискусії, в яку активно 

включаються всі присутні на занятті студенти.  

При відповідній мотивації і досконалому матеріально-технічному 

забезпеченні навіть недостатньо підготовлений, на початок заняття, студент 

після його завершення володіє необхідним обсягом базової інформації з 

даної теми.   

Викладач повинен надати студентові певний обсяг практичних нави-

чок,  навчити студента творчо підходити до вивчення та засвоєння матеріалу, 

до вміння відокремлювати головне від другорядного, вміло користуватися 

набутими знаннями.  

Отже, щоб зацікавити студентів, потрібно змінювати технології 

викладання та розвивати у них клінічне мислення. Активізація навчально-

пізнавальної діяльності буде досягнута лише при впровадженні інноваційних 

технологій при яких заняття стануть більш доступними, цікавими і повними. 

Таким чином, впровадження інноваційних технологій організації 

роботи та навчального процесу  забезпечує належну підготовку фахівців, яка 

відповідає стандартам освіти. Створення оптимального середовища, в якому  

студенти мають можливість здійснювати догляд за  хірургічними  хворими, 

бути присутніми при різних оперативних втручаннях, перев‘язках, 

хірургічних маніпуляціях,  є основним завданням педагога. 
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АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ, ПІД ЧАС ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

С.Ю. Каратєєва 

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Особливістю медичної підготовки в Україні є те, що на якісно новому 

рівні в умовах європейської кредитно-модульної системи навчання необхідно 

здійснити формування професійно-компетентного фахівця з різнобічними 

обов‘язками. Прогрес медичної та педагогічної науки зумовили пошук і 

впровадження нових технологій у систему навчання.  

Нами апробовані наступні дидактичні методи, що підвищують інтер-

активність навчального процесу: 

1. Метод створення ситуації акцентуалізації новизни навчального 

матеріалу, який передбачає окреслення нових знань у процесі викладання, 

створення морального задоволення від практичної роботи з конкретним 

хворим.  

2. Метод опори на життєвий досвід студентів – полягає у використанні 

викладачем життєвого досвіду, у тому числі баченого в клінічних ситуаціях, 

життєвих спостережень, літературного та мистецького досвіду. Це викликає 

додатковий інтерес, бажання допомогти, повторити бачене, сприяє кращому 

засвоєнню теми. 

3. Метод створення відчуття успіху в навчанні – робота у відділенні, 

догляд за хворими хірургічного відділення, допомога у виконанні 

маніпуляцій та, відповідно, успішне виконання певних маніпуляцій, 

процедур, зміцнює впевненість у власних силах, пробуджує інтерес та 

бажання вчитись. 

Впровадження інноваційних технологій робить заняття більш доступ-

ним і цікавим, активізує навчально-пізнавальну діяльність. Однією з 

актуальних і ефективних інновацій є впровадження комп‘ютерних техно-

логій, моделювання, дистанційної форми навчання, яка значно розширює 

діапазон підготовки студента, вносить новизну, дозволяє за допомогою фото 

та відео створити інформаційне середовище, виступає вагомим чинником 

активізації навчально-пізнавальних знань з хірургічних дисциплін.  

Результати навчання значно покращуються, коли є можливість 

використання в навчальному процесі технології дистанційної візуалізації 

шляхом відеотрансляції з операційної. 

Отже, щоб зацікавити студентів потрібно змінювати технології 

викладання та розвивати в них клінічне мислення. Активізація навчально-

пізнавальної діяльності буде досягнута лише при впровадженні інноваційних 

технологій, при яких заняття стануть більш доступними, цікавими і повними. 
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Впровадження нових інноваційних технологій організації роботи та 

навчального процесу з елементами інтерактивності забезпечує належну 

підготовку фахівців, яка відповідає медичним стандартам.  

Створення оптимального середовища, при якому студенти мають 

можливість здійснювати догляд за хірургічними хворими, бути присутнім 

при різних оперативних втручаннях, перев‘язках, хірургічних маніпуляціях, є 

важливим завданням педагога. 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛАБОРАТОРНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ  

Г.І. Кшановська, І.А. Плеш, Л.Д. Борейко 

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України  

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В останні роки в Україні відбувається процес становлення нової 

системи освіти, орієнтованої на входження до світового освітнього простору. 

Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та 

практиці навчально-виховної діяльності у вищих навчальних закладах. 

Однією з основних тенденцій щодо вдосконалення освітнього процесу є 

перехід від традиційної орієнтації на студента до створення інноваційних 

умов навчання через застосування сучасних інноваційних технологій.  

У сучасних умовах в організації лікувально-діагностичного процесу 

особливу роль відіграє лабораторна медицина, яка надає лікареві понад 70% 

діагностично значущої інформації про стан пацієнта. Враховуючи реальну 

ситуацію в охороні здоров‘я населення України та необхідність лабораторної 

діагностики в Буковинському державному медичному університеті, на 

кафедрі догляду за хворими та вищої медсестринської освіти здійснюється 

підготовка спеціалістів за фахом лаборант-бакалавр.  

Лабораторна діагностика вимагає удосконалення нормативної і 

науково-методичної бази, розробки нових підходів до технічного оснащення 

лабораторій нашої кафедри.  

Використання мультимедійних інформаційних технологій за рахунок 

наявності множини аналітичних процедур; відкритої структури, що дозволяє 

швидко вносити будь-які зміни в зміст програми залежно від результатів її 

апробації; можливості зберігати й опрацьовувати велику кількість 

різноманітної інформації (звукової, графічної, текстової та відео) та 

компонувати її в зручному вигляді сприяє: 

- розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних здібностей 

студентів, належного кожній людині унікального сполучення особистих 

якостей; 

- формуванню у студентів пізнавальних можливостей, прагнення до 

самоудосконалення; 
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- забезпеченню комплексності, вивчення явищ дійсності, безперер-

вності, взаємозв‘язку між гуманітарними та технічними науками; 

- постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів 

навчальних процесів. 

На виконання плану заходів щодо впровадження елементів дистан-

ційної освіти в Буковинському державному медичному університеті на 

кафедрі догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, впроваджено в 

практику використання модульного об‘єктно-орієнтованого динамічного 

навчального середовища – МООDLE. Можливості середовища МООDLE 

щодо викладу навчальних матеріалів у різних форматах є надзвичайно 

зручними для підтримки традиційних форм навчання дистанційними 

технологіями.  

Електронний навчальний курс «Клінічна лабораторна діагностика» 

містить 56 тем, які відповідають тематичному плану практичних занять та 

складаються з: 

- методичної вказівки для лаборантів-бакалаврів для самостійної 

роботи під час підготовки до практичного заняття; 

- конспекту – структурованого електронного навчального матеріалу, 

зміст якого надає теоретичні відомості з теми практичного заняття у повному 

обсязі; 

- наочних матеріалів для забезпечення якості клініко-лабораторних 

досліджень (відео, презентації ); 

- тестових завдань для самоконтролю, які дають можливість самостійно 

пройти тестування в режимі реального часу. 

Кожен лаборант-бакалавр оволодіває навиками загальноклінічних, 

гематологічних, біохімічних, імунологічних, бактеріоскопічних досліджень 

крові, сечі, калу, харкотиння, виділень чоловічих та жіночих статевих 

органів, шлункового та дуоденального вмісту, спинномозкової рідини та ін. 

Приділяється значна увага питанням забезпечення якості клініко-

лабораторних досліджень, проблемам лабораторної діагностики в 

акушерсько-гінекологічній, онкогематологічній та ендокринологічній 

практиці. 

Під час лекцій та практичних занять студенти вчаться проводити 

клініко-лабораторні дослідження хворого для діагностики, оцінки перебігу 

захворювання та його прогнозу, ефективності лікування, а також проводити 

аналіз результатів дослідження. 

Під час проходження практики на базі ОКУ «Лікарня швидкої 

медичної допомоги» м. Чернівці та «Санітарно-гігієнічної лабораторії Черні-

вецької СЕС», лаборанти-бакалаври вдосконалюють вміння та навички, що 

сприяє підвищенню якості підготовки медичних кадрів, конкурентноздатних 

на Європейському й світовому ринках праці.  

Інноваційні технології позитивно впливають на процес навчання і 

виховання насамперед тому, що змінюють схему передачі знань і методи 

навчання. Водночас впровадження таких технологій у систему освіти в 
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умовах становлення інформаційного суспільства ґрунтується на застосуванні 

комп'ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних і 

апаратних засобів, систем обробки інформації тощо. 

Отже, сьогодні у вищих закладах освіти повинна приділятися особлива 

увага оновленню навчальної літератури, створенню електронних підручників 

і навчальних посібників, її переорієнтацією на методологічну проблематику і 

формуванню компетенцій студентів у галузі самостійної роботи з 

інформацією.  

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ  

МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ 

І.В. Ластівка  

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.   Чернівці 

 В останні роки у зв‘язку із переходом на кредитно-модульну систему 

навчання, освітній процес в університеті спрямований на самостійне 

навчання студентів, активне оволодіння системою загальних та спеціальних 

компетенцій, накопичення творчого досвіду та створення власного 

портфоліо.  

Інноваційні форми викладання в медичному вищому навчальному 

закладі мають забезпечити активність студентів, комунікабельність, компе-

тентність, логічне та клінічне мислення, опанування навичок  та вмінь в 

обраній професії, самонавчання для безперервного професійного самоудоско-

налення та формування навички приймати самостійні рішення з формуван-

ням власного світогляду та стилю діяльності.  

Оскільки студент не отримує готових знань у формі класичних 

відповідей викладача, він має запропонувати свої версії розвитку конкретних 

ситуацій, у цих випадках у студента формується самоповага та здатність 

самостійно мислити та приймати рішення.  

Прикладами інноваційних способів організації групової форми 

навчальної діяльності студентів є метод клінічної конференції з розбором 

хворого, кейс-метод, ділова гра, метод «мозкового штурму». У Вищому дер-

жавному навчальному закладі «Буковинський державний медичний універ-

ситет» на кафедрі педіатрії та медичної генетики використовуються вище-

вказані методи у процесі навчання студентів 5-го курсу з медичної генетики, 

проте найбільш цікавими для студентів є кейс-метод та «внутрішня гра».  

Студенти в підгрупах вивчають кейс, використовуючи різні джерела 

інформації, в тому числі лекційний матеріал. Кожна підгрупа опрацьовує 

визначену тему або усі підгрупи працюють одночасно над одним і тим же 

розділом кейса, конкуруючи між собою в пошуках оптимального рішення. 

Далі проходить групове обговорення. На завершальному етапі проводиться 

підведення підсумків, оформлення результату та висновку (у вигляді тексту, 

таблиць тощо). Викладач оцінює роботу студентів, аналізує прийняте 
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рішення, інформує їх про рішення проблеми в реальному житті та 

обґрунтовує свою точку зору.  

При навчанні за методом «внутрішньої гри» основна увага спрямована 

на  індивідуальні здібності студента. При цьому підході викладач виступає у 

ролі тренера, але сам безпосередньо у грі участі не бере. Його роль – 

зацікавити студентів та мотивувати їх до оволодіння знаннями.  

Отже, підходи до навчання за кейс-методом та методом «внутрішньої 

гри» можуть широко використовуватися у навчанні студентів з метою актив-

ного пізнання при організації групової (командної) та лідерської діяльності.  

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У САМОСТІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ 

І.М. Маринчина 

кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Освіта – це індустрія, 

направлена у майбутнє. 

С.П. Капіца 

Як зазначає Н. Сорокіна, основна мета інноваційного навчання – це 

навчити людину вчитися у будь-якій ситуації. Ця мета може бути досягнута 

через спільну діяльність студента і викладача у формі діалогу та 

міжособистісних взаємодій. 

Сьогодні Україна знаходиться на етапі переоцінки системи вищої 

освіти та її адаптації до зарубіжних програм. У зв‘язку з цим важливо 

ретельно вивчати та аналізувати позитивний досвід розвинутих країн світу 

щодо підготовки фахівців медичної галузі. 

Результати використання кредитно-модульної системи в процесі 

організації навчального процесу на кафедрі акушерства, гінекології та 

перинатології нашого університету засвідчує наступні позитивні моменти: 

усвідомлена студентами необхідність систематичної підготовки до занять; 

регулярний поточний контроль знань студентів (із 100% охопленням 

студентського колективу); об‘єктивізація оцінок за рахунок залучення 

різноманітних форм оцінювання знань (усне опитування, тестові завдання, 

рішення ситуаційних задач, аналіз результатів лабораторних методів 

дослідження); необхідність ретельного планування діяльності (як викладачів, 

так і студентів), раціональний підхід до розподілу часу; формування розумної 

конкуренції, яка сприяє розвитку самосвідомості студентів; заохочення 

студентів до навчання шляхом надання їм додаткових балів (за індивідуальну 

і самостійну роботу, участь у студентських конференціях, науковій роботі 

кафедри), здатних вплинути на рейтингову оцінку. 

Самостійна робота передбачає: максимальну активність щодо предмету 

діяльності; носить індивідуальний характер; підвищує відповідальність 
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кожного студента та покращує його успішність; розвиває організаційні, 

інформаційні, пізнавальні, комунікативні вміння студентів. 

Про отримані результати студенти доповідають на засіданнях 

студентських наукових товариств, на конференціях молодих вчених, які 

регулярно проводяться як у нашому університеті, так і за його межами, а 

також за кордоном. Тому сьогодні, повинно приділятися велике значення 

самостійній роботі, вихованню її культури, раціональній направленості, 

формуванню методики, як складової розвитку різноманітних умінь та навиків 

у процесі підготовки студентів до роботи за фахом. 

Ми вважаємо, що тільки комплексне використання цих заходів 

сприятиме розвитку здібностей студентів, набуттю навичок самостійного 

навчання та самоконтролю здобутих знань. Випускник вищого навчального 

закладу, крім отриманих знань, повинен на студентській лаві розвинути свої 

здатності до навчання впродовж усього професійного життя, розвинути 

навички комунікації, самовдосконалення, впровадження безперевного 

професійного розвитку із забезпеченням самонавчання. 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» 

І.В. Навчук 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Завдання сучасної медичної освіти – це підготовка фахівців високого 

рівня, які б вільно володіли сучасними інформаційними технологіями та 

застосовували їх, що дозволило б ефективно опрацьовувати інформацію і 

забезпечувало б надання якісної медичної послуги. 

На кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров‘я  

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» для ефективної організації освітнього процесу 

постійно використовуються комп‘ютерні технології, зокрема створюються й 

оновлюються різноманітні навчально-методичні матеріали, насамперед 

електронні версії конспектів дисциплін у системі дистанційного навчання 

«MOODLE». Тобто забезпечуються умови, які дозволяють урізноманітнити 

та вдосконалити навчальний процес для студентів, допомагають зосередити 

їх увагу на основному, зменшують витрати часу на виконання завдань, вчать 

самостійно знаходити й аналізувати інформацію.  

Крім того, під час лекційних, практичних та семінарських занять 

використовуються комп‘ютерні презентації в Power Point, які готують як 

викладачі, так і студенти. Останнім цікаво створювати презентації, тому що 

вони самостійно знаходять необхідний матеріал, аналізують його та 

виділяють головне, при цьому проявляють свою творчість, вибираючи форму 

й спосіб подачі інформації: у вигляді тексту, таблиць, діаграм чи відео- й 
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аудіофрагментів. Таким чином студенти набувають навичок підбору й 

обробки матеріалу, послідовності його відображення, вчаться правильно 

будувати таблиці та інші графічні зображення. 

Викладачеві ж презентація під час заняття дає змогу зацікавити 

студентську аудиторію навчальним предметом, зробити заняття цікавим і 

насиченим. Така методика викладання, на нашу думку, є дуже результат-

тивною, оскільки підвищує не тільки рівень успішності студентів, а й якість 

їх навчання загалом, бо сучасні студенти надають перевагу інтерактивним 

технологіям. Крім того, наочний супровід під час подання інформації у 

вигляді презентацій особливо покращує сприйняття навчального матеріалу 

іноземними студентами.  

Отже, використання сучасних інформаційних комп‘ютерних технологій 

у навчальному процесі допомагає викладачам якісно й ефективно подавати 

інформацію та проводити належний контроль знань майбутніх фахівців, а 

студентам спрощує процес опанування навчального матеріалу, забезпечує 

набуття ними і професійних навичок, і вміння самостійно працювати й 

аналізувати отриману інформацію. 

ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КОНТРОЛЮ ОСВІТНІХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

О.А. Оленович 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Оновлення змісту медичної освіти потребує постійного вдосконалення 

існуючої освітньої моделі та інтенсифікації навчального процесу з метою 

формування конкурентоспроможного високопрофесійного лікаря-фахівця. 

Це, в свою чергу, вимагає змін контрольно-оцінювальної складової 

освітнього процесу. За умови інформатизації освіти закономірним явищем є 

створення нового покоління засобів діагностики та контролю освітніх 

результатів, розроблених на базі інформаційних технологій (ІТ). На відміну 

від традиційних форм оцінки результатів діяльності суб‘єктів навчання 

(залік, іспит, тести, контрольні роботи, реферати тощо), інноваційні 

технології (електронні тести, кейс-методи, веб-квести, ін.) характеризуються 

широкими можливостями контролю як результату, так і процесу навчання з 

метою його оперативної корекції.  

Як оцінювально-констатуючий принцип, так і діагностично-коригу-

вальний контроль можуть застосовуватись на різних етапах навчання: 

спеціальні програми тестування задають не лише систему тестових завдань 

та клінічних ситуаційних задач різного рівня складності, а й демонструють 

зразок їх вирішення, даючи можливість студентам корегувати свої дії, 

перевіряти не лише правильність виконання завдань, а й тривалість засвоєння 

матеріалу, і можуть використовуватися як студентами в процесі підготовки 
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до практичних занять (для самоконтролю), так і викладачами в якості єдиної 

системи оцінки навчальної активності студентів – для вихідного, поточного, 

підсумкового та заключного контролю з дисципліни.  

Самоконтроль знань – найпростіший вид ІТ-контролю, що передбачає 

надання студентам запитань і завдань, на які вони повинні відповісти 

самостійно, маючи можливість звернутися до матеріалів підручника чи 

інших освітніх ресурсів для пошуку відповіді у разі виникнення труднощів із 

розв‘язанням. Основною метою здійснення самоконтролю вбачається 

досягнення студентом впевненості у рівні отриманих знань. Здійснення 

вихідного контролю знань студента переслідує кілька цілей: по-перше, за 

його результатами можна визначити рівень підготовки студента з відповідної 

теми, коли вихідний контроль слугує специфічним допуском студента до 

навчальної діяльності (у цьому випадку вихідний контроль розглядається як 

констатуючий); по-друге, вихідному контролю можна надати діагностично-

коригувальної функції – за результатами виконання тестових завдань розкри-

ваються «прогалини» у знаннях студентів, які необхідно компенсувати до 

початку вивчення дисципліни. Таким чином, навчальний курс стає адап-

тивним – кожен студент навчається за індивідуальним напрямком залежно 

від рівня початкової підготовки. Додатковий ефект вихідного контролю 

полягає у налаштуванні студентів на відповідну предметну галузь і тематику, 

знайомстві зі специфічною термінологією, актуалізації необхідних знань з 

теми. Поточний контроль має на меті діагностику навчальної активності 

студентів у процесі засвоєння відповідної теми і, за необхідності, здійснення 

корекції навчання у процесі засвоєння навчального матеріалу (діагностично-

коригувальна функція). Підсумковий ІТ-контроль здійснюється з метою виз-

начення рівня засвоєння чергового розділу (структурного модулю) дисциплі-

ни: студентам пропонуються завдання, успішне виконання яких засвідчує 

засвоєння студентом системи знань у межах відповідного розділу. Це, в свою 

чергу, слугує своєрідним допуском студента до наступного етапу підсумко-

вого контролю – перевірки практичної компетентності студента-медика з 

демонстрацією обов‘язкових навичок та вмінь, передбачених даним розділом 

дисципліни. Заключний ІТ-контроль застосовується для отримання резуль-

татів по закінченню вивчення дисципліни і включає серію завдань, що охоп-

люють уесь діапазон вивченого матеріалу. У разі успішного самостійного 

виконання всіх завдань студент отримує дозвіл на проходження практичного 

етапу контролю.  

Вочевидь, реалізація ІТ-діагностики освітніх результатів передбачає, 

по-перше, наявність відповідних технічних ІТ-засобів, по-друге, розробку 

відповідного програмного забезпечення з можливістю функціонування в 

навчальному та контролюючому режимах за різними видами і формами 

тестових завдань. Останнє забезпечується завдяки здатності ІТ-платформ 

накопичувати електронні бази даних у режимі «запитання-відповідь» за всіма 

видами інформації та здійснювати періодичне поновлення навчально-

методичного матеріалу.  
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Таким чином, електронні засоби діагностики та контролю освітніх 

результатів – сукупність засобів програмного, технічного, організаційного та 

навчально-методичного забезпечення, представлена в електронному вигляді 

на електронних носіях або розташована в мережі (локальній, регіональній та 

глобальній), в якій відображається окрема дисципліна (галузь), реалізується 

технологія її вивчення для різних видів навчальної діяльності за двома 

основними напрямками – унормованим (порівняння особистих навчальних 

досягнень студента за рівнем засвоєння певного змісту в рамках усталених 

норм виконання завдань) та критеріальним (порівняння освітніх досягнень зі 

змістом курсу або критерієм, сформованим у вигляді вимог до результатів 

навчання). Відтак, ІТ-навчальні платформи є унікальним поєднанням потуж-

них кластерів сучасної наукової та навчальної інформації з дисципліни, пред-

ставленої у адаптованій для студентів-користувачів зрозумілій та доступній 

формі, і, водночас, вельми ефективного навчального інструменту, що забез-

печує безліч освітніх можливостей, спрямованих на автоматизацію процесу 

контролю та діагностики освітніх результатів, моніторингу як особистих 

досягнень кожного студента у навчанні, так і його місця за загальним рей-

тингом. Зазначені функції в системі контролю та діагностики освіти дозво-

ляють здійснювати цілеспрямоване педагогічне планування та управління 

навчальним процесом в умовах багаторівневої професійної освіти.  

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 

ЛІКАРІВ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 

Н.М. Паліброда 

Кафедра внутрішньої медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Стрімкий розвиток світових технологій, фармацевтичної промис-

ловості, новітні досягнення медичної науки і техніки, вдосконалення підходів 

до діагностики та лікування різноманітних патологічних станів вимагають 

від сучасного лікаря постійного та  інтенсивного оновлення знань і вмінь.  

На кафедрі внутрішньої медицини Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» (БДМУ) 

за активної підтримки ректорату впроваджені та успішно використовуються  

сучасні електронні засоби навчання та інформаційні ресурси. Для 

забезпечення лікарів-слухачів електронними навчальними матеріалами, 

організації та керування самостійною роботою, створено сервер 

дистанційного навчання БДМУ (moodle.bsmu.edu.ua). Це дозволило 

динамічно поєднати денну форму навчання з мережевими інформаційно-

комунікаційними технологіями навчання на базі LMS «MOODLE». На 

сервері дистанційного навчання викладачі кафедри мають змогу представити 

наочні матеріали у вигляді навчальних таблиць, презентацій лекцій, 

відеороликів. Це дозволяє посилити інтерес відвідувачів до навчального 
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матеріалу, покращити його засвоєння, а на семінарському занятті опти-

мальніше використати відведений час. Крім того, мультимедійні ресурси 

дають змогу ознайомитися з 3D анатомічними моделями, у відеорежимі 

побачити методики проведення клінічного чи лабораторно-інструменталь-

ного обстеження пацієнта, прослухати аудіолекції. 

Ще однією з форм використання інформаційно-комунікаційних техно-

логій у навчальному процесі є проведення вебінарів (он-лайн конференцій) 

під час двотижневих циклів тематичного удосконалення. Учасники мають 

можливість чути і бачити викладача, ставити питання (в чаті або через 

голосовий зв'язок). На екрані транслюються презентації, інтернет-посилання, 

лектор використовує інструменти віртуальної білої дошки, проводить 

опитування в режимі реального часу, учасники можуть працювати в групах і 

т.ін. Після завершення заходу залишається запис, який також можна 

використовувати з метою навчання. 

Запровадження підготовки за очно-заочною формою з елементами дис-

танційного навчання дозволило розширити можливість доступу лікарів до 

якісної післядипломної освіти; збільшило кількість фахівців, які проходять 

навчання за програмами післядипломної освіти, індивідуалізувало процес 

навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей слухачів; сфор-

мувало передумови для опанування слухачами навичок самостійної роботи. 

Важливо, що не лише лікарі-слухачі циклів удосконалення, але й 

фахівці на своїх робочих місцях мають змогу в будь-який зручний для них 

час ознайомитись з новинками медицини та фармації, з нормативними доку-

ментами в сфері охорони здоров‘я,  приєднатись до онлайн-семінарів та 

отримати консультацію доцента або професора з приводу складного 

клінічного випадку.  

Таким чином, пріоритетним напрямком у плануванні та реалізації 

навчального процесу із лікарями-слухачами на кафедрі внутрішньої меди-

цини є задоволення індивідуальних потреб лікарів у особистісному та профе-

сійному зростанні за допомогою сучасних технологій, що дозволяє забезпе-

чити потреби держави в кваліфікованих медичних кадрах високого рівня 

професіоналізму.  

ДИСЦИПЛІНА «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ. СПОРТИВНА 

МЕДИЦИНА»:  ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

О.С. Полянська  

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної 

медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Основним завданням модернізації вищої школи є розробка та 

вдосконалення науково-методичного забезпечення викладання дисципліни, 

покращання самостійної та індивідуальної роботи студента, розробка і 

запровадження  нових засобів контролю якості знань і вмінь. До методик, які 
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допомагають студентам відкривати в собі нові якості, розкривати свою 

особистість,  підвищувати якість навчання належать інтерактивні технології 

навчального процесу. Задачами інтерактивних форм навчання є  

пробудження зацікавленості до відповідної теми, мотивація студентів до 

поглиблення знань, ефективне засвоєння навчального матеріалу,  самостій-

ний пошук шляхів та варіантів вирішення поставленої навчальної задачі,  

взаємодія між студентами в процесі навчання, набуття навичок роботи в 

команді, прояв терпимості до  іншої точки зору,  формування у студентів 

власної думки та професійних навичок. До основних інтерактивних методів 

навчання належить метод проектів, рольової гри, мозкового штурму, метод 

кейсів, які можна використовувати при вивченні дисципліни «Фізична 

реабілітація. Спортивна медицина».  

При проведенні занять на тему: «Сучасні уявлення про спортивну 

медицину. Поняття про лікарський контроль. Сучасні методи обстеження 

фізкультурників і спортсменів», «Фізична працездатність та її зв‘язок з 

показниками здоров‘я», «Передпатологічні стани і захворювання при 

нераціональних заняттях фізичною культурою та спортом. Поняття про 

допінги», «Оцінка функціональних здібностей організму людини за 

допомогою функціональних проб», «Загальні основи фізичної реабілітації та 

лікувального масажу» актуальна активізація заняття з використанням 

проектної методики. Вона дозволяє підвищити активність студентів, формує 

вміння студента обирати рішення, творчо мислити, робити висновки, 

представляти свій виступ. При викладанні тем:  «Фізична реабілітація при 

захворюваннях серцево-судинної системи», «Фізична реабілітація при 

захворюваннях органів дихання, травлення, нирок та порушеннях обміну 

речовин», «Фізична реабілітація в хірургії, травматології та ортопедії»,  

«Основи фізичної реабілітації при захворюваннях та травмах центральної і 

периферичної нервової системи»,  «Основні принципи застосування засобів 

фізичної реабілітації в педіатрії та акушерсько-гінекологічній практиці» 

можливе використання рольової гри, яке  визначає ставлення студента до 

кожної медичної ситуації, набуття досвіду шляхом гри. Метод кейсів або 

метод конкретних ситуацій - це педагогічний прийом, який дає можливість 

моделювати ситуацію з метою аналізу даного випадку, виявлення проблем, 

пошуку альтернативних методів прийняття рішення, який може вико рис-

товуватись при вивченні всіх тем з фізичної реабілітації. Студенти всі разом 

аналізують ситуацію, оцінюють запропоновані алгоритми та вибирають 

найкращий у рамках поставленої проблеми. За типом задач кейси поділяють 

на кейс-випадок, кейс-вправу та кейс-ситуацію. Метод мозкового штурму 

активізує колективну творчу діяльність. Він базується на активному процесі 

генерації ідей, який відділений від процесу їх оцінювання. Група людей може 

генерувати до сотні пропозицій по певній проблемі і далі переходить до їх 

обговорення. Цей метод можна застосовувати при вивченні тем «Гостре 

перенапруження в спорті», «Раптова смерть у спортсменів». 
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Інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації навчально-

го процесу, допомагають студентам  навчитися вирішувати проблеми, пра-

вильно формулювати власну думку,  аналізувати отриману інформацію,  дис-

кутувати, відстоювати свою точку зору, бути більш впевненими та 

незалежними.  

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ 

Ж.А. Ревенко 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Важливим елементом вищої медичної освіти є формування таких 

якостей випускника, як: конкурентноспроможність, володіння комунікатив-

ними навиками, вміння приймати самостійні рішення, нестандартно мислити, 

адаптуватися у змінних умовах, здібністю до саморозвитку і таке інше.  

Конкурентоспроможність випускників вищих медичних навчальних 

закладів значною мірою залежить від того, наскільки вони опанували не 

тільки медичні знання й навички, але й сучасні економічні поняття, вміння 

швидко й адекватно реагувати на зміни в системі ринкової економіки. Це, в 

свою чергу, зумовлює потребу застосування таких форм, методів, прийомів і 

засобів навчання, які можуть зробити навчальний процес інтенсивним, 

максимально наближеним до вимог сьогодення та врахуванням потреб 

майбутнього. 

У вищій медичній освіті вироблення професійних компетентностей 

здійснюють педагоги-медики на клінічних кафедрах, що можна трактувати 

як знання, здібності, установки, які дозволяють людині виконувати трудову 

діяльність цілеспрямовано, методично організовано у професійному середо-

вищі, самостійно оцінювати їх результати у майбутніх спеціалістів.  

Навчально-методична компетентність розглядається як найголовніша 

ланка медичної освіти, оскільки з одного боку є системостворюючим компо-

нентом, який забезпечує неперервність освіти «освіта не на все життя, а 

освіта через усе життя» (Болонський, Копенгагенський процеси), а з іншого 

боку – є основою професійної діяльності лікаря.  

Великого значення набуває самопідготовка, як з теоретичних знань так 

і з практичних навиків, майбутньої спеціальності. Цьому повною мірою від-

повідають методи інтерактивного навчання, які дають право пов‘язати про-

гресивні теоретичні розробки і конкретну виробничу практику, забезпечити 

активну пізнавальну діяльність студентів. Такі методи навчання визначають 

усвідомлену зацікавлену розумову діяльність студентів, активне сприйняття 

теоретичного матеріалу в навчальному процесі, розвиток умінь та навичок 

самостійного обґрунтування і прийняття рішень із проблемних питань. 

На наш погляд, у медицині некоректним є твердження, що ці якісні 

зміни можливі тільки завдяки використанню новітніх інформаційних засобів 
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та мультимедійних технологій. Такий підхід стає на заваді залучення до 

педагогічного процесу безцінного особистого досвіду викладачів, їх ефектив-

них методів навчання, що й забезпечить якісну підготовку майбутніх лікарів. 

Особливо актуальним у нових технологіях навчання є питання створен-

ня, розвитку і використання інструментарію для оцінки якості знань і клю-

чових компетенцій. Для перевірки знань використовуються питання, коротка 

відповідь, відповідність, питання за текстом. Необхідно відзначити, що 

загальні компетенції формуються і контролюються в процесі навчання за 

рахунок самих інноваційних освітніх технологій. 

Отже, актуальною проблемою якості професійної освіти у вищих 

медичних навчальних закладах є модернізація, інноваційні технології, 

орієнтація на новітні тенденції вищої освіти, які регулюються через 

компетентнісний підхід. 

БЕЗПЕРЕРВНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВАГОМА 

НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ОВОЛОДІННЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

А.В. Семеняк, О.А. Андрієць 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В умовах скорочення годин практичних занять стає надзвичайно акту-

альною самостійна робота студентів. Існують різні форми самостійної робо-

ти. Однак, з врахуванням зниження мотивації студентів до навчання, особ-

ливо студентів старших курсів, досягти значних успіхів і позитивних резуль-

татів при самостійному вивченні тем є складним процесом, потребує індиві-

дуального підходу до кожного студента зі спонуканням їх до самостійного 

навчання. 

Одним із різновидів безперервного навчання є використання системи 

дистанційного навчання, за допомогою якої студенти можуть без докладання 

надмірних зусиль засвоїти базовий теоретичний та, частково, практичний 

матеріал, який є систематизований попередньо викладачем. Враховуючи 

можливість постійного контролю, викладач оцінює з якою частотою студент 

самостійно працює та робить висновки про ефективність його засвоєння з 

вирішення ситуаційних завдань та тестових задач. У даному випадку, студент 

засвоює попередньо підготовлений матеріал без самостійного пошуку необ-

хідної інформації, що з одного боку спрощує та економить час, а з іншого – 

обмежує у вивченні теми. Для усунення вказаного недоліку та заохочення 

студентів до засвоєння нової інформації, викладачами проводиться постійне 

оновлення матеріалів. Важливим моментом при такому навчанні є акцен-

тування уваги студентів на частковому періодичному вивченні теми, особ-

ливо в період канікул, що сприяє повторенню та кращому засвоєнню, замість 

вивчення теми безпосередньо перед заняттям. У такий спосіб можна ствер-

джувати про постійність дистанційного навчання, яке сприятиме глибоким 

знанням. 
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Наступним видом дистанційного навчання є написання, більшістю 

студентів, тез або статей під постійним контролем викладача. При цьому 

студенти працюють над написанням роботи після практичних занять, у 

вихідні дні, під час канікул. Вибір теми проводиться самостійно студентом, 

при чому, впродовж року пишеться декілька робіт, тож у такий спосіб можна 

охопити частину необхідного теоретичного матеріалу. Враховуючи, що 

клінічний матеріал набирається у клініці, студенти здобувають практичні 

навички роботи у відділеннях, з пацієнтом, виконання маніпуляцій і вміння 

систематизувати свої власні знання та навички. Слід відмітити, що студенти, 

які самостійно працюють над написанням тез, складають підсумкові модуль-

ні контролі на позитивні оцінки. Важливим фактором, який впливає, у да-

ному випадку, на мотивацію студентів, можна вважати розуміння необ-

хідності здобування нових знань та певної самореалізації. 

Отже, активне впровадження різних форм безперервного дистан-

ційного навчання сприяє підвищенню мотивації студента, поглибленню 

знань, вмінню самостійно реалізувати набуті знання на практиці. 

ІННОВАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ 

В.І. Сливка, І.О. Сем’янів 

Кафедра  фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду використання засобів 

нових інформаційних технологій з метою навчання, а також теоретичні 

дослідження в галузі проблем інформатизації освіти дозволяють конста-

тувати, що включення комп'ютера в навчальний процес надає певний вплив 

на роль засобів навчання, що використовуються в процесі викладання тієї чи 

іншої дисципліни, а саме застосування засобів нових інформаційних техно-

логій деформує вже традиційно сформовану структуру навчального процесу. 

Крім перерахованого вище, у системи засобів навчання на ба-

зі розвитку нових інформаційних технологій доцільно включати і традиційні 

засоби навчання, що забезпечують підтримку процесу викладання тієї чи 

іншої навчальної дисципліни. Необхідність цього зумовлена їх специфічними 

функціями, які передати засобами нових інформаційних технологій або 

неможливо, або недоцільно з психолого-педагогічної чи гігієнічної точки 

зору. Наприклад, демонстрацію статичної інформації, що подається сту-

дентам для запам'ятовування теоретичних положень, а також система-

тизовані відомості, довідкові дані, які студент повинен запам'ятати, слід 

пред'являти у вигляді навчальних таблиць, схем. Систематично, від заняття 

до заняття, візуально сприймаючи демонстрований таблицею матеріал, 

студент мимоволі запам'ятовує його. При цьому використання комп‘ютера 

навіть недоцільно. Якщо ж довідковий матеріал не підлягає запам‘ятову-

ванню, а потрібен лише для короткочасного використання, його доцільно 
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виводити на екран за допомогою спеціальної програми або користуватися 

інформаційно-пошуковою системою. Аналогічні міркування можна віднести 

до використання навчальних кінофільмів, діафільмів, транспарантів для 

графопроектора, включення яких до навчального процесу має бути 

педагогічно виправдано.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна запропонувати наступний склад 

системи засобів навчання студентів, до яких входять засоби, що функці-

онують на базі нових інформаційних технологій, зазначивши при цьому 

призначення складових:  

– засоби навчання, призначені для підтримки процесу викладання 

навчальної дисципліни, що включають програмні засоби;  

– об'єктно-орієнтовані програмні системи, призначені для формування 

інформаційної культури і, зокрема, культури навчальної діяльності;  

– навчальне, демонстраційне обладнання сполучається з ЕОМ, 

призначене для самостійного вивчення навчального матеріалу при забез-

печенні предметності діяльності, її практичної спрямованості і, крім того, 

дозволяє тому, хто навчається, реалізовувати спектр можливостей засобів 

нових інформаційних технологій (управляти реальними об'єктами, здійсню-

вати введення і маніпулювання текстовою і графічною інформацією, одер-

жувати і використовувати в навчальних цілях інформацію про регуловані 

фізичні параметрі чи процеси);  

– системи штучного інтелекту, призначені для організації процесу 

самонавчання;  

– предметно-орієнтовані середовища навчального і розвиваючого 

призначення, у тому числі одна з можливих реалізацій – інформаційно-

предметне середовище із вбудованими елементами технології навчання. 

Засоби навчання, у тому числі й ті, що функціонують на базі нових 

інформаційних технологій, в сукупності з навчально-методичними 

матеріалами (підручники, навчальні посібники для студентів, методичні 

посібники, рекомендації для вчителя) утворюють певну цілісність, 

представлену певним складом і структурою – навчально-методичний 

комплекс (НМК) на базі засобів нових інформаційних технологій. 

ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ 

В.І. Сливка 

Кафедра  фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасний стан суспільного розвитку, однією з особливостей якого 

виступає багаторазове збільшення інформаційних потоків, змушує форму-

лювати принципово нові пріоритети в підготовці спеціалістів вищої школи, у 

т. ч. медичної.  
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Застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному 

процесі вищого навчального закладу потребує змін у методиці викладання 

всіх дисциплін. Це пов‘язано з тим, що викладач перестає бути для студента 

єдиним джерелом отримання знань. Нині багато інформації можна знайти в 

мережі Інтернет. Орієнтація на формування репродуктивних навичок, таких 

як запам‘ятовування та відтворення, за традиційного навчання замінюється 

на розвиток умінь співставлення, синтезу, аналізу, оцінювання виявлення 

зв‘язків, планування, групової взаємодії з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. У таких умовах зміни мають торкнутися мето-

дики проведення аудиторних занять та організації самостійної роботи. Інфор-

маційно-комунікаційні технології посилюють роль методів активного піз-

нання та дистанційного навчання. За вимогами Болонського процесу збіль-

шується частка самостійної роботи студентів у навчальних програмах усіх 

дисциплін. Інформаційно-комунікаційні та дистанційні технології навчання 

дають змогу забезпечити студентів електронними навчальними ресурсами 

для самостійного опрацювання, завданнями для самостійного виконання, 

реалізувати індивідуальний підхід до кожного студента тощо. 

Використання дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної 

системи дає можливість (Бацуровська І.В., 2011): 

а) студентам – вибирати зручний час для вивчення й засвоєння 

навчальних дисциплін, самостійно здійснювати дистанційно-модульний 

контроль та аналіз своєї навчальної діяльності, 

б) викладачам – систематично керувати навчальною роботою студен-

тів, контролювати й аналізувати їх діяльність за кожним модулем навчальної 

дисципліни, що стимулює студента якісно освоювати зміст вищої освіти. 

На теперішній час найпоширенішими дистанційними технологіями 

підтримки навчального процесу у вищій школі є (Толочко В.М., 2009): 
- кейс-технології; 
- телевізійно-супутникова технологія; 
- мережеві інформаційно-комунікаційні технології. 

У вищій медичній освіті найчастіше використовуються телевізійно-

супутникові та мережеві інформаційно-комунікаційні технології. Серед 

останніх найбільшого застосування набули спеціалізовані інформаційні сис-

теми, які називають системами управління навчанням (learning management 

system, LMS) або, інколи, програмно-педагогічними системами. Нині є 

доволі широкий спектр розроблених систем управління навчанням, які 

поширюють як на комерційній основі (WebCT, Blackboard, Microsoft Learning 

Gateway тощо), так і вільно (ATutor, OLAT, Sakai, MOODLE). 

Використання у навчальному процесі сучасних електронних засобів 

навчання та інформаційних ресурсів,  у тому числі і для дистанційного 

навчання, дозволяє поліпшити підготовку студентів-медиків на до диплом-

ному етапі підготовки. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 5 ТА 6 

КУРСІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДІАТРІЯ, ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ» 

С.І. Тарнавська  

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Підготовка кваліфікованих фахівців спроможних до навиків 

самостійного та творчого пошуку нової інформації базується на застосуванні 

інноваційних технологій навчання із залученням сучасних інформаційних 

платформ, сприяє кращому та ефективнішому засвоєнню знань, дозволяє 

вирішувати нові задачі, формуючи світогляд студентів. 

Метою роботи було оцінити ефективність застосування різних 

інноваційних методик навчання для підвищення якості підготовки студентів 

5 та 6 курсів з дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекції».  

На базі кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медич-

ний університет» проводилась порівняльна оцінка ефективності підготовки 

133 студентів 5-6 курсів спеціальностей «Педіатрія» та «Лікувальна справа» з 

дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби». І-у групу склали 108 

студентів 5 курсу спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія», ІІ групу 

– 25 студентів 6 курсу спеціальності «Педіатрія». 

Усім студентам проводили анонімне анкетування за допомогою анкети, 

яка містила 12 запитань, що стосувалися методики викладання дисципліни 

«Педіатрія, дитячі інфекції», відношення студентів до навчання, усвідом-

лення професійної актуальності набутих знань та якості надбання 

професійних вмінь та навичок. 

Під час анкетування встановлено, що переважна більшість студентів 6 

курсу (72%) віддають перевагу вільній дискусії при розборі матеріалу на 

занятті, за якої кожен учасник дискусії висловлює свою думку та, маючи 

певний багаж знань, виступає від свого імені самостійно. Натомість лише 

третина студентів 5 курсу (37,9%, p<0,05) бажають прийняти участь у вільній 

дискусії, що свідчить про недосконалість самостійного вирішення конкретної 

проблемної ситуації. Проте віддають перевагу груповій дискусії 52,1% 

респондентів 5 курсу, обираючи методику за якої викладач скеровує напря-

мок дискусії студентів. Отже на 6 курсі вірогідно зростали шанси прихиль-

ності студентів до самостійного вирішення проблемної ситуації за допомо-

гою вільної дискусії: відносний ризик – 1,9 (95% ДІ: 1,4 – 2,7), при 

співвідношенні шансів – 4,4 (95% ДІ: 2,4 – 7,9). 

Водночас, про переважну професійну зрілість студентів 6 курсу 

свідчило те, що 64% студентів віддавали перевагу застосуванню кейс-методу 

або методу моделювання реальної ситуації, розв‘язання якої відбувається 

самостійно. Представники І групи застосування кейс-методу потребували у 

27,7% (p<0,05)  випадків. Майже однаковою є частка студентів (21,1% та 
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24,0% представників І та ІІ груп), які, як варіант практичного заняття, 

обирали роботу в малих групах, кожна з яких формує відповідь на свою 

частину запитання.  

Проте п‘ята частина студентів 5 курсу (21,3%) домінуючим варіантом 

проведення заняття вважала «мозковий штурм», коли при постановці певного 

конкретного запитання всі швидко відповідають. Цікаво, що жоден 

представник 6 курсу даний метод навчання не обрав. 

Отже, у студентів 6 курсу спеціальності «Педіатрія» у зв‘язку з 

професійною мотивацією вірогідно зростали шанси прихильності студентів 

до самостійного вирішення проблемної ситуації за допомогою вільної 

дискусії у 4,4 раза.  

ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ СИТУАЦІЙ, НАПРАВЛЕНІ НА РОЗВИТОК 

КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ 

В.К. Тащук, Г.І. Хребтій, О.М. Гінгуляк 

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної 

медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Соціально-економічні зміни в Україні, процеси, направлені на євроінте-

грацію, призвели до необхідності модернізації багатьох соціальних інсти-

тутів, і, насамперед, системи освіти, яка безпосередньо пов‘язана з економіч-

ними процесами через забезпечення підготовки продуктивних сил.  

Наші випускники навіть при хороших знаннях не завжди вміють 

працювати біля ліжка з хворими. Розвитку клінічного мислення сприяють 

активні технології, серед яких провідне місце займає аналіз ситуацій, один із 

найбільш ефективних і поширених методів організації активної пізнавальної 

діяльності студентів. Даний метод показав свою ефективність у навчанні та 

розвитку клінічного мислення у студентів 5-го та 6-го курсів на базі кафедри 

внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини 

Буковинського державного медичного університету. Метод аналізу конкрет-

них ситуацій розвиває здатність до аналізу життєвих і професійних завдань. 

Стикаючись із конкретною ситуацією, студент повинен визначити: чи є в ній 

проблема, у чому вона полягає, визначити своє ставлення до ситуації, 

запропонувати варіанти її вирішення проблеми. Робота в групі з аналізу 

ситуації дозволяє студентам не тільки краще засвоїти матеріал, але й 

розглядати різноманітні можливості та підходи до вирішення тієї чи іншої 

практичної задачі або проблеми. Технології аналізу ситуацій сприяють 

розвитку аналітичних здібностей та критичного мислення, а також осмисле-

нішому поєднанню теоретичних знань з практикою, формуванню здібності 

оцінювати альтернативні варіанти в умовах невизначеності, точно вислов-

лювати свою точку зору й аргументувати її, формувати алгоритми вирішення 

комплексних завдань, що має важливе значення для практичної діяльності 

майбутнього фахівця. Серед інноваційних технологій, які активізують 
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навчальний процес, побудованих на аналізі ситуацій, у даний час найбільш 

часто використовуються: метод ситуаційного аналізу, що включає аналіз 

конкретних ситуацій (ситуаційні задачі, ситуаційні вправи), метод ситуа-

ційного навчання – метод кейсів, метод навчальної дискусії, метод програ-

вання ролей, ігрове проектування. Вищезазначені методики, а також метод 

клінічних рольових ігор, активно впроваджені в практику кафедри 

внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини та, на 

нашу думку, сприяють більш ефективному розвитку клінічного мислення, 

уміння висловлювати та відстоювати свою точку зору, оперативно проводити 

інформаційний пошук та робити вірні, обґрунтовані висновки.   

Отже, розвиток клінічного мислення у студентів вищих навчальних 

медичних закладів повинен бути пріоритетним напрямком навчання, підґрун-

тям, до якого повинно бути вміння знаходити та систематизувати інформа-

цію. Найбільшого ефекту можна досягти, використовуючи не різноспрямо-

вані, а методи, що складають цілісну систему, які доповнюють один одного.  

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В МЕДИЧНУ ОСВІТУ 

О.О. Фурик, О.В. Рябоконь, Т.Є. Оніщенко, Д.А. Задирака 

Кафедра інфекційних хвороб 

Запорізький державний медичний університет 

Підвищення якості підготовки лікарів та збільшений потік наукової 

інформації потребують удосконалення методів викладання (Еругина М. В., 

2013).  

Першим методом, що був впроваджений у розвиток медичної освіти 

була предметно-орієнтована система (blended learning), або змішане навчан-

ня. Це освітня концепція, в рамках якої студент отримує знання і самостійно 

он-лайн, і очно з викладачем. Такий підхід дає можливість контролювати час, 

місце, темп і шлях вивчення матеріалу. Змішане навчання дозволяє поєдну-

вати традиційні методики та актуальні технології. Модель не передбачає 

радикальної відмови від традиційної освіти, оскільки очна освіта дає важливі 

мовні та соціокультурні навички. Студент відвідує заняття в класах, але при 

цьому широко використовуються і так звані Computer-Mediated Activities, 

тобто медіатором освітньої активності виступають комп‘ютер, онлайн-

режим, мобільні девайси і спеціальні навчальні програми. Основним 

недоліком цього методу викладання є нерівномірна ІТ-грамотність, залеж-

ність від техніки, широкосмугового Інтернету, стійкості он-лайн режиму і 

безлімітних тарифів. Найчастіше перешкодою для впровадження цього 

підходу стає низький рівень володіння технологіями (Shantakumari N., 2015). 

Наступна методика – системно-орієнтований підхід, або flipped 

classroom ‒ принцип навчання, за яким основне засвоєння нового матеріалу 

студентами відбувається вдома, а час аудиторної роботи виділяється на 

виконання завдань, вправ, проведення лабораторних і практичних дослід-

жень, індивідуальні консультації вчителя тощо. Перевагами методу є: можли-
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вість отримати знання тоді, коли зручно студенту, а не тільки за умови появи 

на уроці. Це може бути і відео, завантажене на смартфон чи планшет, аудіо-

лекція, завантажена на плеєр; студент засвоює матеріал у своєму темпі, може 

подивитися відео або прослухати аудіо стільки, скільки вважає за потрібне, 

зробити паузу для конспекту або простого сприйняття нової інформації; 

формат індивідуальних консультацій з викладачем допомагає позбутися 

фрустрації і страху не зрозуміти новий матеріал; на заняттях час не витра-

чається на виклад нового матеріалу, завдяки чому створюється більше 

можливостей для застосування знань (Tan E., 2015).  

Третім етапом є впровадження методу кейсів (case method) ‒ метод 

конкретних ситуацій, техніка навчання, що використовує опис реальних 

ситуацій. Студенти повинні досліджувати ситуацію, розібратися в суті 

проблем, запропонувати можливі рішення і вибрати найкраще з них. Кейси 

ґрунтуються на реальному фактичному матеріалі або ж наближені до 

реальної ситуації (Деркач А. М., 2010). 

Четвертий етап ‒ впровадження методу проблемно-орієнтованого нав-

чання (problem based leaning), що призначений для стимулювання вивчення 

традиційних фундаментальних дисциплін з клінічної точки зору (L.A. Wood-

ham, 2015). Проблемно-орієнтоване навчання ‒ особлива педагогічна стра-

тегія зі своїм стилем досягнення знань, який дає можливість повноцінного 

оволодіння проблемою з глибоким, активним, стійким освоєнням матеріалу 

реальних життєвих ситуацій (віртуальних пацієнтів) при максимальному 

використанні доказово обґрунтованих світових інформаційних ресурсів 

(Schmidt, 2011). 

Наступним перспективним напрямком впровадження у медичну 

освіту є методика МООС (Massive open online course) ‒ масові відкриті он-

лайн-курси. Це інтернет-курс з великомасштабною інтерактивною участю та 

відкритим доступом через Інтернет. На додаток до традиційних матеріалів 

навчального курсу, таких як відео, читання, і домашніх завдань, MOOC надає 

можливість використання інтерактивного форуму користувачів, які допома-

гають створити спільноту студентів і викладачів. Подібні сайти розраховані 

на студентів різних попередніх рівнів підготовки ‒ як новачків, так і 

досвідчених фахівців. Це одна із найновіших форм дистанційного навчання, 

яка активно розвивається у світовій освіті (Shantakarou N., 2014).  

Таким чином, сучасний медичний університет прагне до підготовки 

конкурентоспроможних фахівців міжнародного класу, що володіє навичками 

нестандартного критичного мислення та вмінням самостійно діяти. Для 

досягнення цієї мети було впроваджено метод проблемно-орієнтованого 

навчання. Проте, перспективним напрямком впровадження у медичну освіту 

є дослідження та удосконалення сучасної методики МООС (Massive open on-

line course). 
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ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ 

НАВЧАННЯ, ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО 

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

О.Й. Хомко
1
, Р.І. Сидорчук

2
, Ф.В. Кузик

3
, П.І. Піддубна, 

Ю.О. Пелепець 
1
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти,  

2
кафедра загальної хірургії,  

3
Чернівецький медичний коледж БДМУ 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасний етап розвитку вищої освіти в Україні характеризується 

входом в освітній процес країн Європи, що зумовлює удосконалення 

педагогічного процесу, пошук нового в теорії та практиці навчання та 

виховання майбутніх спеціалістів. Цей процес не може бути стихійним. Він 

потребує управління та використання інноваційних технологій.  

Поняттям «інновація» позначають нововведення, новизну, зміну. 

Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, 

зміст, форми і методи навчально-виховної діяльності педагога і студентів.  

Інноваційне навчання зорієнтоване на динамічні зміни в сучасних 

умовах глобалізації та науково-інформаційного вибуху. Навчальна та освітня 

діяльність ґрунтується на різноманітних формах мислення, розвитку творчих 

здібностей та високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. 

Упровадження дидактичних інноваційних форм навчання означає 

процес і результат навчальної та освітньої діяльності, що стимулюють нова-

торські зміни у сфері професійної підготовки студентів. 

Особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій 

навчання – традиційної та інноваційної. 

У процесі вивчення хірургічних дисциплін найчастіше застосовуються 

наступні методи інтерактивного навчання: 

- метод конкретних ситуацій (задач);  

- метод групових дискусій; 

- груповий (кооперативний) метод, коли проблема ділиться на 

частини, які вирішує окрема група студентів (наприклад: діагностика, 

лікування, профілактика і т. ін.); 

- метод конкурентних груп; 

- імітаційний метод або метод рольової гри; 

- метод мозкового штурму; 

- метод конференції ідей; 

- алгоритмічний метод;  

- модульно-рейтинговий метод; 

- дистанційне навчання; 

- тьюторіал; 

- кейс метод. 
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Всі перераховані методи відповідають вимогам особистісно 

орієнтованого навчання. 

Застосування сучасних інтерактивних технологій навчання не вичерпує 

всіх проблем особистісно орієнтованого навчання і потребує удосконалення 

специфіки формування фахової компетентності майбутніх медичних 

працівників.  

ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДІВ У ЗДІЙСНЕННІ ОСОБИСТІСНО 

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

О.Й. Хомко
1
, Р.І. Сидорчук

2
, Ф.В. Кузик

3
, П.І. Піддубна

3
,  

Ю.О. Пелепець
3
 

1
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти,  

2
кафедра загальної хірургії, 

3
Чернівецький медичний коледж БДМУ 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Приєднання України до Болонського процесу, курс держави на євро-

пейську інтеграцію передбачає підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх фахівців на основі впровадження Європейських норм і стандартів 

в освіту, науку і техніку, поширення власних культурних і науково-технічних 

здобутків. У кінцевому результаті такі кроки спрацьовуватимуть на 

інтеграцію України до загальноєвропейського науково-технічного простору. 

Майбутній спеціаліст має бути підготовленим до активної творчості, 

професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного 

розвитку. Він повинен вміти самостійно здобувати нові знання, контролю-

вати і коригувати зроблене, повинен мати розвинуту потребу в професійному 

самовдосконаленні і бути ефективним у зміні знань та технологій, має вміти 

мислити, приймати рішення, діяти в нових складних професійних ситуаціях, 

бути конкурентоспроможним у сучасних умовах. 

У цьому ключі завдання професійної підготовки особистості – ство-

рення в навчальних закладах адекватних умов, які б сприяли активізації 

вищих потреб студентів. 

Особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій 

навчання – традиційної та інноваційної.  

Кейс-метод – найбільш ефективний у здійсненні особистісно орієнто-

ваного навчання. Виділяємо ряд суттєвих вимог до технології  особистісно 

орієнтованого навчання: діалогічність, діяльнісно-творчий характер, спрямо-

ваність на підтримку індивідуального розвитку студента, надання йому необ-

хідного простору свободи для прийняття самостійних рішень творчості, 

вибору змісту і способів навчання і поведінки. Всі вони мають універсальні 

властивості. Отже, будь-яка педагогічна технологія може стати особистісно 

орієнтованою, якщо буде відповідати вказаним вимогам: - «Треба, щоб вик-

ладали, показували, розповідали і запитували самі студенти, а викладачу 
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доводилось більше слухати, потрібно щоб студенти увесь час були актив-

ними а не пасивними особами – тоді процес навчання без сумніву виграє». 

Особистісно орієнтоване навчання має свої ознаки: використання 

суб‘єктивного досвіду; суб‘єкт – суб‘єктивних стосунків учасників навчаль-

ного процесу і діяльнісної основи. 

Для того, щоб у студента, майбутнього медика, розвивати ключові 

компетенції найбільш ефективно, на нашу думку підійде кейс технологія. 

Цей інтерактивний метод дає змогу наблизити процес навчання до реальної 

практичної діяльності спеціаліста. Він сприяє розвитку винахідливості, 

вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і 

діагностику проблем.  

Кейс – це події, які реально відбулися в певній сфері діяльності і які 

автор описав для того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії, 

підштовхнути студентів до обговорення та аналізу ситуації, до прийняття 

рішень що допоможе в подальшій практичній діяльності. 

Таким чином, ситуаційна вправа або кейс – це опис конкретної 

ситуації, який використовують як педагогічний інструмент, що допомагає 

студентам: 

- глибше зрозуміти, розвинути уявлення; 

- отримати грунт для перевірки теорії, дослідження ідей, виявлення 

закономірностей, взаємозв‘язків, формування гіпотез; 

- зацікавити, розвити мислення та дискусію;  

- отримати додаткову інформацію, поглибити знання;  

- переконатися у поглядах; 

- розвинути і застосувати аналітичне і стратегічне мислення, вміння 

вирішувати проблеми і робити раціональні висновки; 

- розвинути комунікаційні навички; 

- поєднати теоретичні знання з реаліями життя, перетворити 

абстрактні знання у цінності і вміння студента. 

Робота над кейсом має наступні етапи: 

Етапи 

роботи 

Діяльність викладача Діяльність студента 

До 

заняття 

Підбирає кейс. Визначає основні 

і допоміжні матеріали для 

підготовки студентів. Розробляє 

сценарій заняття 

Одержує кейси і список 

рекомендованої літератури. 

Індивідуально готується до 

заняття. 

Під час 

заняття 

Організовує попереднє 

обговорення кейса. Поділяє 

групу на підгрупи. Керує 

обговоренням кейса.  

Ставить запитання, що 

поглиблюють розуміння кейса і 

проблеми. Розробляє варіанти 

рішень, бере участь у прийнятті 

рішень 

Після 

заняття 

Оцінює роботу студентів. 

Оцінює прийняті рішення і 

поставлені запитання.  

Складає письмовий звіт про 

заняття з даної теми. 
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Постійний професійний розвиток особистості можливий лише за умови 

неперервності освіти, особливостями якої є: різноманіття, гнучкість вико- 

ристовуваних засобів, гуманізм та демократизація освіти, диференціація 

освітніх процесів за напрямом і змістом.  

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ 5 КУРСУ 

МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИ-

ЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ 

Є.І. Шоріков, О.С. Воєвідка 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та  

професійних хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Можливості середовища дистанційного навчання щодо представлення 

навчальних матеріалів, яке створене і використовується у Буковинському 

державному медичному університеті, є дуже зручними для підтримки тра-

диційних форм навчання дистанційними технологіями, зокрема при вивченні 

студентами 5 курсу медичних факультетів дисципліни «Клінічна фарма-

кологія». 

Електронний навчальний курс «Клінічна фармакологія» структуровано 

на 10 тематичних розділів, які відповідають тематичному плану практичних 

занять та кожен з них містить такі складові частини:  

1. Методичну вказівку для самостійної роботи студента під час 

підготовки до практичного заняття; слід зазначити, що методичні вказівки у 

середовищі складені типово, нічим не відрізняються від аналогічного розділу 

в інших курсах, що відповідає концепції викладання всіх навчальних 

дисциплін у Буковинському державному медичному університеті. 

2. Конспект – структурованого електронного навчального матеріалу, 

зміст якого надає студенту теоретичні відомості з теми практичного заняття у 

повному обсязі. У більшості розділів курсу конспект також структуровано ‒ 

розбито на окремі складові частини, назви яких відповідають назвам частин 

теми. Такий поділ конспекту зумовлено кількома причинами: 

- курс, зазвичай, складається із достатньо важких для сприйняття 

складових частин; 

- кожен підрозділ конспекту є невеликим за обсягом та викладає 

інформацію певної складової частини, що дозволяє полегшити сприйняття 

навчального матеріалу; 

- різні частини конспекту можуть бути написані різними авторами. 

Складові частини конспекту представлені у форматі PDF. Вибір цього 

формату зумовлено тим, що він є апаратно-незалежним (однаково виглядає 

на різних платформах – Windows, Linux, FreeBSD, Android, iOS тощо), дає 

можливість використання різних апаратних платформ (персональний 
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комп‘ютер, планшет, смартфон, електронна книга), має досить обмежені 

можливості стороннього редагування, містить цифровий підпис, має можли-

вості шифрування. Матеріал теми зручно представляти в даному форматі, 

повсякденна робота з ним мало відрізняється від повсякденної роботи з 

комп‘ютером у звичному середовищі (не потрібно вивчати, як працювати з 

незвичними HTML-редакторами). 

3. Наочні матеріали. Особливістю курсу є те, що у навчальній програмі 

не існує лекційних годин, і тому в якості наочного матеріалу вибрано 

переважно слайд-лекції викладачів кафедри, які мають досвід читання лекцій 

з даної дисципліни. По можливості, слайд-лекції також структуровано, для їх 

представлення використовується сайт «Slide Share» для зменшення 

навантаження на сервер БДМУ.  

4. Тестові завдання для самоконтролю, які дають можливість студенту 

самостійно пройти тестування в режимі реального часу, які також струк-

туровані на 2 підрозділи: 1 розділ – тестові завдання з метою закріплення 

знань про групову належність лікарських засобів; 2 розділ – ситуаційні задачі 

формату «Крок 2». Це дає можливість у зручному режимі готуватись до 

практичного заняття та до заключного модульного контролю. 

5. Враховуючи особливості дисципліни, кожна тема закінчується 

розділом «Рецепти до теми». 

Крім того, електронний курс містить додаткові розділи, а саме: 

- форум «Новини дисципліни», на який автоматично записані всі 

учасники курсу, через який повідомляються всі зміни, які відбуваються в 

дистанційному курсі, а також у цілому новини з дисципліни;  

- опитування та «Фармакологічний практикум»; 

- новини провідних медичних порталів з клінічної фармакології та 

практичної медицини, які покращують візуальне сприйняття дистанційного 

середовища, та можуть заохотити студента до подальшого навчального та 

наукового пошуку.  

Таким чином, електронний навчальний курс є «концентратом» 

різноманітних навчальних матеріалів, який дає можливість студенту 

підготуватися до практичного заняття, не витрачаючи час на пошук 

необхідної літератури, і тим самим, використати його безпосередньо на 

процес навчання, що може оптимізувати режим навчання студента. З іншого 

боку, елемент «Тести для самоконтролю» дозволяє студенту перевірити свій 

рівень опанування теоретичного матеріалу з конкретної теми.  

Про зручність такого виду підтримки навчального процесу свідчить 

статистика відвідувань електронного навчального курсу «Клінічна фармако-

логія», яка вказує, що в середньому за добу курс використовує 8±2 студенти 

для підготовки до практичних занять.  

Робота над викладанням курсу в дистанційному середовищі також 

оптимізує роботу викладача, адже воно дає змогу моніторити процес 

підготовки студента до практичного заняття. Так викладач може відслід-

кувати категорію студентів, які використовували для підготовки електронні 
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навчальні матеріали; які саме ресурси та елементи були використані 

конкретним студентом при підготовці, тривалість використання, результати 

тестування тощо. Такий моніторинг полегшує проведення підготовчого етапу 

заняття, зокрема контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок.  

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАТОМОРФОЛОГІЇ В УМОВАХ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

О.П. Шендерюк 

Кафедра патологічної анатомії 

Вищій державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Глобалізація розвитку суспільства визначила необхідність наближення 

нашої медичної освіти до світових стандартів. Україна стала повноправним 

учасником Болонського процесу, в рамках якого вирішуються завдання роз-

витку і реформування національної системи вищої освіти, інтегрування її в 

європейський та світовий ринок освітніх послуг. 

Постійний розвиток медичної освіти зумовлений впровадженням 

сучасних методів керування пізнавальним процесом, який передбачає знання 

і володіння студентами патогенезу та морфологічного субстрату хвороб. 

Впровадження сучасних технологій дозволяє більш результативно 

використовувати час для засвоєння практичних навичок, підвищувати якість 

отриманих студентами знань. За останні роки патоморфологія все більше 

вдосконалює методи та рівні морфологічних досліджень, що надає можли-

вість пояснити механізми ініціації патологічних процесів, обґрунтувати на 

молекулярному рівні зміни у доклінічному періоді захворювань.  

Основним завданням кафедри патологічної анатомії з секційним 

курсом є вдосконалення прикладного вивчення патологічних процесів і, 

через клініко-морфологічний аналіз, навчання студентів морфологічних 

основ хвороб. 

За останні роки спостерігається впровадження в навчальний процес 

нових технологій та методичних підходів до викладання дисциплін згідно з 

європейськими вимогами реформування медичної освіти. Навчальні кімнати 

оснащуються мультимедійною технікою, що забезпечує демонстрацію мікро-

препаратів і аналіз патологічних змін для усієї аудиторії. Під час занять сту-

денти мають можливість використовувати мультимедійні презентації лекцій, 

матеріали самопідготовки, електронні таблиці, навчальні відеофільми, розмі-

щені на веб-порталі університету, користуватися інформацією, отриманою з 

глобальної мережі Інтернет. Розроблена система цілеспрямованого керування 

пізнавальним процесом на основі проблемно-пошукового навчання.  

На кафедрі є один з найдавніших та найбільших в Україні музей 

макропрепаратів, експозиція якого стала доступнішою для вивчення студен-

тами проявів різних патологічних процесів та є частиною щоденних 
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практичних занять. Експонати систематизовані за змістовими модулями 

патоморфології.  

Спільне вивчення препаратів викладачами та студентами дає змогу 

швидко надати максимально об‘єктивний і повний інтраопераційний 

патогістологічний висновок і наочно продемонструвати місце патоморфо-

логії в діагностичному процесі. У багатьох випадках це має вирішальне 

значення при виборі подальшого обсягу і тактики лікування. Отже, запро-

вадження нового типу керованої системи проблемного вивчення пато-

морфології дозволяє створити необхідну пізнавальну ситуацію, забезпечити 

умови для розв‘язання проблемних завдань, підвищити ефективність 

засвоєння практичних навичок, а в підсумку ‒ підвищити рівень клініко-

морфологічного мислення студента – майбутнього фахівця. За допомогою 

використання новітніх комп‘ютерних технологій у вивченні патоморфології 

забезпечується зворотний зв‘язок «викладач-студент». Окрім цього, 

телекомунікаційні програми дають можливість у майбутньому забезпечити 

дистанційне навчання іноземних студентів у режимі реального часу. 

ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО І МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО» 

С.В. Юрнюк
1
, Л.Д. Борейко

2
, Б.П. Сенюк

3
, Ж.А.Ревенко

4
 

1
Кафедра судової медицини та медичного правознавства, 

2
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестриської освіти, 

3
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, 

4
Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Впровадження інновацій у навчальний процес покликане забезпечити 

підвищення якості навчання студентів. Серед інтерактивних методів 

навчання в навчальних закладах набирає все більшої популярності метод 

кейсів (case study).  

Метою дослідження методу case-study було спільними зусиллями групи 

студентів проаналізувати ситуацію, яка має місце у реальному житті, та 

розробити практичне рішення запропонованих алгоритмів і вибір кращого, в 

контексті поставленої проблеми. Метод case-study або метод конкретних 

ситуацій (від англійського case – випадок, ситуація) – це метод активного 

проблемно-ситуаційного аналізу, заснованого на навчанні шляхом вирішення 

конкретних завдань, – ситуацій (вирішення кейсів). Використання методу 

case-study в навчанні дозволяє підвищити пізнавальний інтерес до навчальної 

дисципліни, сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних та творчих 

навичок. Особливістю методу case-study є створення проблемної ситуації на 

основі фактів з реального життя.  

Case-study - конкретні ситуації, які спеціально розробляються на основі 

фактичного матеріалу з метою подальшого розбору на практичних заняттях, 

втілюють у собі наступні ідеї:  
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1. Метод призначений для отримання знань з дисциплін, істина в яких 

плюралістична, тобто немає однозначної відповіді на поставлене питання.  

2. Акцент навчання переноситься не на оволодіння готовими знаннями, 

а на його вироблення, на співпрацю студента і викладача; звідси принципова 

відмінність методу case-study від традиційних методик – демократія в процесі 

отримання знання, коли студент по суті справи є рівноправним з іншими 

студентами і викладачем в процесі обговорення проблеми.  

3. Результатом застосування методу є не тільки знання, але і навики 

професійної діяльності.  

4. Технологія методу полягає в наступному: з урахуванням певних 

правил розробляється модель конкретної ситуації, яка має місце у реальному 

житті, і відбиває той комплекс знань і практичних навиків, які студентам 

потрібно отримати; при цьому викладач виступає в ролі ведучого, який 

генерує питання, фіксує відповіді, підтримує дискусію, тобто в ролі 

посередника у процесі співпраці.  

5. Позитивною стороною методу ситуаційного аналізу є не тільки 

отримання знань і формування практичних навичків, але і розвиток системи 

цінностей студентів-медиків, професійних позицій, життєвих установок, 

своєрідного професійного світовідчуття.  

Таким чином, кейс-метод – це такий метод навчання, за допомогою 

якого студентам-медикам пропонують проаналізувати реальну життєву 

ситуацію. Опис цієї ситуації одночасно висвітлює не лише конкретну 

практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, які необхідно 

засвоїти під час розв‘язування відповідної проблеми. 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

С.О. Якобчук 

Кафедра хірургії та урології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Технічна еволюція останніх років з використанням Інтернету та 

сучасних Web-технологій охопила всі галузі суспільства й сприяла виник-

ненню нових підходів у викладанні у вищій школі. Сучасні знання 

потребують модернізації освітніх технологій і методів їх упровадження. Все 

частіше використовуються електронні підручники і часописи, мультимедійні 

презентації, новітні комп‘ютерні програми контролю за поточним чи 

кінцевим рівнем знань студентів. Відзначене є сучасною трансформацією 

класичних методів навчання. Поряд із тим, не меншої уваги потребує 

питання про головний вид інновацій в організації професійної освіти, а саме 

про застосування методів дистанційного навчання (ДН), його складові, 

перспективи і можливості.  

Завдяки тому, що результати суспільного прогресу, які раніше були 

зосереджені в галузі технологій, нині концентруються і посідають відповідне 
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місце в галузі інформацій. По-друге, штучно створений інформаційний 

простір, який має всі ознаки телекомунікаційного, є місцем спілкування та 

обміну цією інформацією і знаннями. Динамічний прогресивний рух науки 

зумовлює надшвидкі темпи старіння професійних знань і заохочує до 

постійного їх удосконалення. У зв‘язку з цим, дистанційна форма навчання 

відкриває можливості побудування різнопрофільних систем безперервного 

самонавчання та обміну інформацією для широкого кола користувачів, 

незважаючи на часові та просторові пояси, вік і соціальний статус.  

Не слід плутати дистанційну освіту (ДО) із заочною освітою. ДН 

відрізняється наявністю постійної, систематичної та ефективної інтерактив-

ності. Варто розглядати ДН як нову форму навчання, а ДО – як нову форму 

освіти. Згідно з загальними положеннями, ДН базується на подібних до очної 

освіти цілях і складових, та не має нічого спільного із цілковито автономною 

системою. З іншого боку, ДН декларує іншу технологічну форму подання 

матеріалу і взаємодії викладача і студента,  студентів між собою.  

Найбільш поширені види ДН: інтерактивне телебачення, глобальні або 

регіональні комп‘ютерні телекомунікаційні мережі з різними дидактичними 

можливостями залежно від типу технічних конфігурацій (текстових файлів, 

мультимедійної презентації, відеоконференцій), поєднання технологій 

компакт-дисків і мережі. Переваги інтерактивного телебачення пов‘язані з 

можливістю безпосереднього візуального контакту студентів і викладача, які 

знаходяться на різних територіальних і часових відстанях. Деякі методисти 

вважають, що такий вид ДН, хоч практично і тиражує звичайне заняття, 

побудоване за традиційною методикою, чи з використанням сучасних педа-

гогічних технологій, але з успіхом може бути застосований для демонстрації 

унікальних методик, лабораторних досліджень, коли студенти та викладачі 

стають свідками й учасниками практичного втілення сучасних знань, мето-

дів, новітніх інформаційних технологій, а також беруть участь у дискусіях.  

Досвід застосування комп‘ютерних телекомунікацій у режимі 

електронної пошти, телеконференцій, інформаційних ресурсів у регіональній 

мережі та мережі Інтернет наочно демонструє фінансову доступність, а отже 

і поширеність для більшості студентів такого способу ДН. Інший спосіб ДН 

припускає використання компакт-дисків як базового електронного 

підручника.  

Засоби навчального призначення у освітньому процесі ДО мають 

забезпечити можливість індивідуального підходу до студента, контроль його 

роботи з аналізом помилок і зворотнім зв‘язком on-line, самоконтроль і 

самокорекцію навчально-пізнавальної чи практичної діяльності, візуальну 

демонстрацію навчальної інформації, моделювання й імітування процесів і 

явищ, виконання проведення лабораторних робіт та експериментів в умовах 

віртуальної реальності, прищеплення вмінь ухвалення оптимальних рішень, 

підвищення інтересів до процесу навчання.  

Можуть бути використані інші підходи у вищих навчальних закладах 

України. Зокрема, психологічне тестування студента перед початком ДН для 
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розробки індивідуального підходу до навчання, а також подання навчального 

матеріалу у структурованому вигляді, що дає змогу отримати системати-

зовані знання з кожного тематичного модуля. Важливе місце в цьому процесі 

належить програмі навчання, що включає інформацію про систему ДО, 

методи ДН; біографічну інформацію про викладача; технологію будови та 

цілі навчального курсу; критерії завершення навчання; години телефонних 

консультацій чи зв‘язку через систему Skype on-line; опис екзаменів, проектів 

письмових робіт; інструкції до практичних робіт тощо. Електронний 

підручник також є важливою складовою ДН, він поділений на незалежні 

тематичні модулі, кожен з яких подає цілісне уявлення про окреслену 

тематичну галузь і сприяє індивідуалізації процесу навчання.  

Відзначається пряма залежність ефективності ДО від викладача, що 

виконує роботу зі студентом в Інтернет-мережі. Зокрема, з тим, що цей 

викладач має бути універсально підготованим, тобто володіти сучасними 

педагогічними й інформаційними технологіями, та бути психологічно 

готовим до роботи зі студентами в новому навчально-пізнавальному 

мережевому середовищі. 

Зважаючи на викладені факти, можна зробити висновок про 

необхідність створення та поширення в Україні ДО як невід‘ємного фактора 

розвитку кваліфікованого, інтелектуального й високопрофесійного 

суспільства і, зокрема, потребу широкого залучення ДН у галузь медичної 

освіти. 
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