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ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ УСПІШНОСТІ – ЯК СУЧАСНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ 

Т.М. Бойчук
1
, І.В. Геруш

2
, І.Г. Савка

3
, В.М. Ходоровський

4 

1
Кафедра гістології, цитології та ембріології, 

2
Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії, 

3
Кафедра судової медицини та медичного правознавства 

4
Кафедра патологічної фізіології 

Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний 

медичний університет”, м.Чернівці 

Упродовж останніх років у ВДНЗ України ―Буковинський державний 

медичний університет‖ значно зросла інтенсивність навчального процесу. У 

значній мірі цьому сприяло активне впровадження та використання мере-

жевих інформаційно-комунікаційних технологій. 

Відповідно виникла необхідність у розробці та впровадженні сучас-

них ефективних інструментів контролю як для усіх суб‘єктів навчання, так і 

громадян іноземних країн зокрема. 

Такою інноваційної розробкою в нашому університеті є Електронний 

журнал успішності (ЕЖУ)(ez.bsmu.edu.ua). 

Вказаний інструмент контролю був розроблений виходячи із завдань 

підвищення якості навчального процесу, оперативного його моніторингу та 

забезпечення прозорості, прийняття управлінських рішень щодо удоско-

налення навчального процесу, швидкого обміну інформацією між вітчизня-

ними та іноземними студентами й адміністрацією університету. 

Електронний журнал успішності був створений співробітниками 

БДМУ у вигляді Web-програми, розробленої на основі мови програмування 

PHP 5.4 та серверу бази даних MySQL 5.1 з можливостями збору інформації 

про успішність студентів та її статистичної обробки. 

На теперішній час ЕЖУ складається з модулів ―Студент‖, ―Викладач‖, 

―Куратор‖, ―Деканат‖, ―Ректорат‖. 

ЕЖУ є доступним для будь-якої країни, з якої у нас навчаються сту-

денти. За умови його використання у батьків є можливість щоденного 

моніторингу успішності своїх дітей, спостереження за пропущеними ними 

заняттями, місцем у рейтингу в академічній групі та з поміж інших 

однокурсників тощо. 

Окрім того, іноземні студенти і члени їх родин мають змогу ознайо-

митися з розкладом занять, переліком заключних і перехідних навчальних 

дисциплін, формою заключного контролю знань і датою його проведення, 

прийнятою у навчальному закладі системою оцінювання та ранжування і т.п. 

Корисними для них є також оголошення деканату, інформація про 

оплату за навчання, проживання в гуртожитках університету, додаткові 

витрати на харчування, транспорт тощо. 

Немаловажну роль в організації сучасного освітнього процесу 

відіграють і різноманітні форми зворотного зв‘язку, які активно викорис-

товуються в нашому університеті: форум, чат, система приватних 
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повідомлень та ін. Досить ефективною системою взаємної комунікації з 

іноземними студентами є проведення серед них опитування за допомогою 

ЕЖУ у плані вивчення різних аспектів студентського життя. Таким чином, 

співробітники навчального закладу можуть оперативно отримати 

інформацію від іноземців про реалії та особливості навчання на різних 

курсах і кафедрах університету, умови проживання в гуртожитку, побутові 

проблеми, їхні потреби тощо. 

Слід зауважити, що й іноземні громадяни мають можливість 

безпосередньо за власної ініціативи звернутися шляхом електронного 

листування, використовуючи відповідну функцію ЕЖУ, до адміністрації 

університету і висловити зауваження чи пропозиції стосовно якості та 

повноти навчальних матеріалів, особливостей викладання, технічного 

забезпечення тієї чи іншої навчальної дисципліни тощо. 

Таким чином, інструмент ЕЖУ в Буковинському державному 

медичному університеті виступає сучасним інформаційно-аналітичним, 

контролюючим та об‘єднуючим функціоналом між студентством, батьками, 

викладачами й адміністрацією університету. 

Всі спільноти іноземних студентів університету позитивно оцінюють 

функціонування ЕЖУ в університеті й активно використовують його 

можливості з 1-го курсу навчання. 

Високу оцінку інструмент ЕЖУ за час свого функціонування у ВДНЗ 

України ―Буковинський державний медичний університет‖ отримав на 

різноманітних вітчизняних і міжнародних виставках та навчальних форумах. 

Це і золота медаль та диплом на Міжнародній виставці ―Сучасні заклади 

освіти – 2015‖у номінації ―Розробка та впровадження у навчально-виховний 

процес сучасних систем моніторингу якості освіти‖; гран-прі у номінації 

―Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології‖ на 

Міжнародній виставці ―Освіта та кар‘єра-2015‖; Лауреат національного 

конкурсу ―Видатні науково-практичні досягнення в освіті‖; Диплом І 

ступеня у номінації ―Інновації у створенні системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти‖ та багато інших. 
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ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА 

ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ 

 

 

РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА У ФОРМУВАННІ 

НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТА 

Д.Р. Андрійчук, Ю.Ф. Марчук* 
Кафедра педіатрії та медичної генетики, 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології*  

Вищий державний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Надзвичайно важливою ланкою в підготовці високопрофесійних 

лікарів відіграє науково-дослідницька діяльність, як студентів, так і 

практикуючих лікарів будь-якої категорії. Науково-дослідницька робота є 

важливим механізмом вдосконалення професійної підготовки студентів – як 

теоретичної, так і практичної.  

Студентський науковий гурток – це група студентів, яка формує дане 

утворення на добровільних засадах; як правило, в нього входять студенти, 

успішно займаються з усіх навчальних дисциплін. Будь-який студент, 

незалежно від того чи входить він до складу студентського наукового 

гуртка чи ні, але який успішно засвоює навчальну програму, часто проявляє 

підвищений інтерес до науково-дослідної роботи тієї кафедри, з якої він 

пов'язує свою майбутню професійну діяльність. Результати своїх 

досліджень студенти можуть представити на різних студентських наукових 

конкурсах та форумах в тій формі, яка близька за манерою виконання.  

При кафедрі педіатрії та медичної генетики Вищого державного 

навчального закладу «Буковинський державний медичний університет»  

Горького працює два студентських наукових гуртка: з педіатрії та з 

медичної генетики. Зупинимося детальніше на роботі студентського 

наукового гуртка з педіатрії. Уже на практичних заняттях з педіатрії 

викладачі кафедри намагаються мотивувати студентів до вивчення педіатрії, 

розуміння соціальної значущості своєї майбутньої професії, клінічне 

мислення, розуміння здоров'я як цінності і потреба в постійному 

самовдосконаленні. Однією з важливих особливостей студентського 

наукового гуртка на кафедрі педіатрії та медичної генетики є те, що в 

гурток приходять, в основному,  студенти, вибір професії якими є 

усвідомленим. Інтерес до майбутньої професії, бажання студентів 

підвищити рівень знань, диктує вибір форм роботи гуртка: наукові 

дослідження, освоєння практичних навичок, аналіз архівних історій 

хвороби, реферативні повідомлення з важливих і тяжким розділів медицини, 

клінічні розбори хворих з патологією, знання якої необхідне для 

диференціальної діагностики. Така різноманітність форм роботи і 

можливість вибору, хороша організація дозволяють підтримувати стійкий 

інтерес студентів до роботи гуртка на кафедрі.  
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Щорічно від нашого студентського наукового гуртка на науково-

практичних конференціях молодих вчених, що проводяться як у нашому 

ВНЗ, так і в інших вищих медичних навчальних закладах України, студенти 

успішно виступають з науковими доповідями, з подальшими публікаціями в 

збірниках праць. Засідання студентського наукового гуртка проводяться 1 

раз на місяць у позанавчальний час в приміщеннях кафедри на базі 

Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні, тривалість їх зазвичай 

становить 2 академічних години. Тематичне спрямування таких занять 

відомо заздалегідь, розклад на обидва семестри складається на початку 

навчального року. Перевага віддається темам, які є провідними в науково-

лікувальної діяльності кафедри: дитяча гастроентерологія, дитяча 

ендокринологія, раннє дитинство, дитяча кардіологія, невідкладна допомога 

при різних станах у дітей, а також розбираються рідко зустрічаються 

патології різних органів і систем з деталізацією особливостей і труднощів їх 

діагностики. Заняття студентів в студентському науковому гуртку 

прищеплює вміння працювати з науковою літературою, вести дискусію, 

знайомить з методологією наукового пошуку.  

Можна визнати позитивним досвід організації запропонованих форм 

роботи студентського наукового гуртка в нашому університеті. Для самих 

студентів формується науковий підхід до практичної діяльності, значно 

покращується клінічне мислення, збільшується креативна складова 

майбутньої лікарської професії, крім того, наявність у студента наукових 

публікацій підвищує їх атестаційний рівень. Для загальновузівської 

наукової роботи вклад студентів-гуртківців дозволяє розширити і збільшити 

обсяг досліджень без додаткових зусиль і витрат. Студентське наукове 

товариство – це можливість не тільки прищепити студенту любов до 

майбутньої професії, а й сформувати творчу особистість – вченого, педагога, 

організатора науки, майбутнього керівника установи. 
 

ЕТАПИ 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 

З метою забезпечення якісної підготовки студентів 6 курсу медичного 

факультету до складання МЛІ «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 модулі 3 «Сучасна практика внутрішньої 

медицини» та на модулі 4 «Невідкладні стани в клініці внутрішньої 

медицини», щоденно маючи можливість здійснювати тренінг із вирішення 

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



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 7 

вирішення тестових завдань із внутрішньої медицини, в якому на кожному 

занятті вирішує 20 тестових завдань формату «Крок 2»на оцінку. Впродовж 

всього п‘ятитижневого циклу навчання викладач має змогу оцінити якість 

підготовки та рівень знань кожного студента групи та прийняти міри 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, відповідно до теми 

змістового модуля. 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 

перекласти 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», 50 з яких студент 

вирішує в присутності викладача. У випадку незадовільного результату є 

дві спроби для перескладання тестів. 

Отже, тільки 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». 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД 

А.В. Аністратенко 

Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У запропонованому дослідженні аналізується питання методичного 

забезпечення та методологічного супроводу задля поліпшення викладання 

української мови як іноземної для медичних спеціальностей ВШ України. 

Отже, об‘єктом цього дослідження є покращання якості навчального 

процесу для досягнення високопрофесійних компетентностей студентів-

іноземців медичного профілю, а предметом – особливості впровадження 

європейської системи рівневого вивчення іноземної мови для студентів, що 

дозволить поліпшити викладання курсу української мови як іноземної для 

англомовних студентів.  

Провідна мета навчально-методичної роботи медичного університету 

полягає у підготовці спеціалістів, здатних в умовах практичної охорони 

здоров‘я клінічно мислити, оперативно приймати рішення як у типових, так 

і в нестандартних ситуаціях, при цьому рівень підготовки фахівців у галузі 

медицини повинен характеризуватися динамікою переходу від знань і 

первинних вмінь до навичок ведення діалогу з пацієнтом та коментування 

медичних маніпуляцій. В умовах української охорони здоров‘я медична 
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практика здійснюється в державних закладах охорони здоров‘я України, що 

означає переважну більшість україномовних пацієнтів та працівників із 

якими студент-практикант покликаний вести бесіду для реалізації освітніх 

завдань навчальної та професійної практики.  

24 травня 2018 року був прийнятий і затверджений «Державного 

стандарт України з української мови як іноземної». Цей документ містить 

вимоги України до рівня володіння українською мовою осіб, для яких вона 

не є рідною. Держстандарт уніфікує систему вимог до володіння 

українською мовою та містить чіткий перелік комунікативних умінь і 

навичок на кожному рівні (від А1 до С2, відповідно до 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти) за всіма видами 

мовленнєвої діяльності (слухання, читання, письмо, говоріння). 

Документ розроблено з метою єдиного підходу до розроблення нових 

навчальних програм, створення сучасних підручників з української мови як 

іноземної, підготовки словників, відкриття україномовних програм та 

мовних центрів. 

Вироблення єдиних державних вимог до рівнів володіння україн-

ською мовою як іноземною (Стандарт) зможе стати основою для організації 

й проведення сертифікаційного іспиту (Діагностика) і підставою для 

запровадження документа єдиного зразка (Сертифікат), що засвідчуватиме 

рівень володіння українською мовою. 

Укладачами проекту Державного стандарту з української мови як 

іноземної (Данута Мазурик (Львівський національний університет ім. Івана 

Франка), Олександра Антонів (Львівський національний університет ім. 

Івана Франка, ГО «Центр україністики»), Олена Синчак (Український 

католицький університет), Галина Бойко (Національний університет 

«Львівська політехніка», МІОК) визначено основні змістові елементи та 

перелік навичок, необхідних для успішного складання сертифікаційного 

іспиту та одержання студентом відповідного рівневого сертифікату, що 

дозволить йому продовжити навчання, практику, інтернатуру, аспірантуру 

або працевлаштування в Україні. 

Також, відповідно до листа МОН України від 1.02.2018 р. № № 1/9-74 

«Щодо застосування української мови в освітній галузі», використання 

державної мови у навчальному процесі є не просто бажаним, а 

обов‘язковим. Треба зауважити, що поправки щодо студентів-іноземців у 

документі немає, як і про викладання дисциплін викладачами, що 

працюють з англомовними категоріями тих, хто навчається у ВШ України. 

Отже, бачимо, що навчальні програми, супровідні документи (накази 

та листи МОН України), проекти держстандарту з дисципліни українська 

мова як іноземна та інші навчальні, навчально-методичні вказівки не вповні 

відображають потреби і проблеми, що виникають під час реалізації освітніх 

завдань, навчальної та професійної практики саме категорії іноземних 

студентів і потребують всебічного обговорення та доповнення. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» 

О.В. Бакун 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Самостійна робота студента – це форма організації навчального 

процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під 

методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Вона є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час 

позааудиторної навчальної роботи. Метою самостійної роботи студентів на 

кафедрі акушерства та гінекології є самостійне вивчення, закріплення й 

поглиблення набутих  знань, набування практичних навичок і умінь 

самостійно здобувати, опрацьовувати і використовувати інформацію в 

процесі освітньої й наукової діяльності. 

В організації самостійної роботи студентів особливо важливим є 

правильне визначення обсягу і структури змісту навчального матеріалу, що 

виноситься на самостійне опрацювання, а також необхідне методичне 

забезпечення їхньої самостійної роботи. 

Зміст самостійної роботи студента у форматі дисципліни ―Аку-

шерство та гінекологія ‖ визначається навчальною програмою дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Основ-

ними формами організації роботи студентів при вивченні дисципліни є: 

підготовка до модульного контролю, але головною складовою є написання 

рефератів за заданою тематикою. 

Оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється під час пе-

ревірки теоретичної підготовки до заняття (відповіді на контрольні запи-

тання до кожного заняття), здійснення модульного контролю знань (напи-

сання контрольно-тестової роботи) та оцінювання виконання завдань для 

самостійного опрацювання (реферати з тем на самостійне опрацювання), а 

основним критерієм є опрацювання матеріалу в системі ―Moodle‖ 

Організація самостійної роботи студентів передбачає достатнє її 

методичне забезпечення. Під час підготовки до поточних аудиторних занять 

студенти користуються методичними вказівками, в яких до кожної теми  за-

няття подано короткі теоретичні відомості для актуалізації знань, сфор-

мульовано індивідуально-групові завдання, а також складені запитання для 

контролю і самоконтролю засвоєння студентами навчального матеріалу. 

Контрольні запитання обов‘язково охоплюють лекційний теотеричний ма-

теріал з теми заняття, а також методологічні аспекти практичного вико-

нання навичок та завдань. У Національній доктрині розвитку освіти зазна-

чається, що одним із основних аспектів реформування освіти є впровад-

ження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних і науково-

методичних досягнень, а одним із основних шляхів удосконалення змісту 

освіти є широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій. У 

нашому випадку це сайт університету БДМУ та система ―Moodle‖. На 
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сторінках сайту розміщені навчальні матеріали (конспекти лекцій, перелік 

тем для самоопрацювання), електронну бібліотеку, відеотеку та фото-

галерею, презентації, а також засоби для поточного контролю знань (тести). 

А також тести Крок-2. Конспекти лекцій в електронному вигляді стають в 

нагоді студентам, які з поважних причин пропустили лекційне заняття.  

Виконання студентами завдань з тем на самоопрацювання сприяє 

оволодінню навичками самостійного пошуку нової інформації, роботи з 

навчальною та науковою літературою, розвиває аналітичне мислення, 

спонукає до навчальної і наукової діяльності. 

Навчальний матеріал з дисципліни ―Акушерство та гінекологія‖, пе-

редбачений для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, 

виноситься на поточний контроль разом з навчальним матеріалом, що 

вивчався при проведенні аудиторних навчальних занять. Тому модульні 

контрольні роботи обов‘язково містять тестові завдання, які присвячені 

темам на самостійне опрацювання. Тестування відбувається із застосуван-

ням інформаційно-комунікаційних технологій  і виконує також навчальну 

мету (студент може проходити тестування кілька разів, доки не досягне 

бажаного результату). 

Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни «Акушерство 

та гінекологія» направлена на засвоєння в повному обсязі навчальної 

програми і включає такі форми: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного мате-

ріалу і підготовка до занять; 

 вивчення окремих тем, що передбачені для самостійного 

опрацювання; 

 поглиблене вивчення літератури, пошук додаткової інформації на 

задані теми та підготовка реферату; 

 систематизація навчального матеріалу перед підсумковим 

модульним контролем. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ ДО 

ОБ’ЄКТИВНОГО СТРУКТУРОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ІСПИТУ 

А.С. Басіста, В.І. Рожко 

Кафедра терапевтичної стоматології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В останнє десятиріччя система вищої медичної освіти в Україні 

перебуває у стані реформування. Протягом декількох останніх років 

активно застосовуються спроби привести у відповідність до вимог Європи 

механізми діяльності медичної галузі. Проявами цього є:  

- запровадження юридично затверджених уніфікованих стандартів і 

протоколів діагностики та лікування;  

- розробка чітких освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівця-

медика і створення освітньо-професійних програм підготовки фахівців, 
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ціллю яких і є досягнення означених освітньо-кваліфікаційних харак-

теристик;  

- перехід на єдині об‘єктивні стандарти оцінювання засвоєння 

дисциплін за Болонською системою;  

- проведення державної атестації студентів на основі оцінювання, в 

першу чергу, професійних вмінь.  

- запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту на 3 

курсі для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі 

знань «22 Охорона здоров‘я», що включає інтегрований іспит КРОК 1 та 

іспит з іноземної мови професійного спрямування.  

У випадку реформ у системі вищої освіти зі спеціальності ―Стома-

тологія‖ на додипломному етапі це:  

- підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти у 

вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 221 

«Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр стоматології»; 

- запровадження об‘єктивного структурованого клінічного іспиту 

(ОСКІ) для студентів 3 курсу стоматологічного факультету; 

Молодий фахівець фактично є кінцевим продуктом медичної освіти. 

Наведені вище нововведення в системі медичної освіти дозволяють 

об‘єктивно оцінити якість і конкурентоспроможність випускника.  

З огляду на це введення ОСКІ є своєчасним та актуальним. Студенти 

мають продемонструвати володіння методикою первинної діагностики зах-

ворювань твердих тканин зубів, техніку медичних маніпуляцій і вміння 

обґрунтувати вибір тактики ведення хворого в конкретній клінічній ситуації.   

Підготовка до ОСКІ має починатись вже з перших практичних занять 

із дисципліни. Основний етап заняття повинен розпочинатись з пок-

рокового розгляду алгоритму виконання практичної навички. Обговорити 

потрібно не лише техніку проведення маніпуляцій, а й критерії ефек-

тивності їх виконання. Після того, як студент усвідомив цілі та задачі, 

доцільним буде демонстрація виконання навички спеціалістами клініки, 

викладачем або за допомогою демонстраційних систем. Наступним кроком 

має бути робота кожного студента з фантомом. Перед тим, як допустити 

студентів до відпрацювання навички, викладач має сам продемонструвати 

техніку її проведення, коментуючи свої дії.  

Самостійна робота студентів з фантомом триває під контролем 

викладача, який по ходу виконання навичок студентами призупиняє їх дії в 

разі неправильного виконання, повторно демонструючи їм ту чи іншу 

маніпуляцію. Відпрацювавши до автоматизму практичні навички студенту 

пропонується застосувати її в реальних умовах під контролем викладача. 

Працюючи з живими пацієнтами студенту замало володіти лише 

навичками, йому необхідний основний мінімум систематизованих 

теоретичних знань для обгрунованого застосування маніпуляції.  

Таким чином, для успішної підготовки студентів до об‘єктивного 

структурованого клінічного іспиту необхідно починати підготовку вже на 

перших практичних заняттях. Навчальні заняття доцільно побудувати таким 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF
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чином, щоб їх основний час був присвячений самостійному опануванню 

вмінь студентами. Для цього більша частина заняття має проходити в 

умовах реальної медичної діяльності на клінічній базі кафедр, в нашому 

випадку в НЛЦ ―Університетська клініка‖. Для викладача ціллю заняття має 

бути не банальне оцінювання знань студентів, а допомога їм в опануванні 

практичними навичками. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З 

ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ НА ДО ДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ 

ВИКЛАДАННЯ 

В.М. Батіг, О.В. Митченок, Т.А. Глущенко 

Кафедра терапевтичної стоматології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Входження України до єдиного європейського та освітнього простору 

вимагає реформування галузі вищої  освіти як одного з найважливіших 

стратегічних завдань держави для забезпечення якості підготовки фахівців 

на конкурентоспроможному рівні. Відповідність стандартам европейської 

системи освіти забезпечується не лише завдяки впровадженню засад 

Болонського процесу, але й інших, зокрема інноваційних технологій 

організації навчального процесу. 

Актуальність удосконалення якості майбутніх лікарів зумовлена 

сучасними вимогами вищої медичної освіти, системи  охорони здоров‘я в 

Україні та, безперечно, розвитком медичної науки в цілому і доказової 

медицини зокрема. 

Важливо зазначити, що в країні кардинальні зміни в національній 

освітній концепції розвитку спрямовані на підвищення якості та 

конкурентоспроможності підготовки медичних кадрів, а також на 

поглиблення інтеграції України в міжнародній освітній простір. 

Спрямування даної стратегії розвитку освіти та втілення вимог 

Болонської декларації вносять суттєві зміни в методологію викладання 

дисципліни, тобто постійно потребує вдосконалення класичних, чинних 

методик викладання, а також безперервного пошуку новітніх технологій і 

засобів навчання. 

Сучасний кваліфікований спеціаліст медичної галузі має бути 

всебічно розвиненим, освіченим і конкурентоспроможним. Разом зі зміною 

умов ринку праці змінюється і сам процес отримання освіти і підготовки 

кадрів. Упроваджена кредитно-модульна система, за якої викладач відіграє 

роль основного диригента якості отримання необхідного рівня знань. 

Оцінка навчального процесу стала об‘єктивнішою . Велику частку в 

здобутті знань відіграє самоосвіта, для якої необхідна мотивація протягом 

усього періоду навчання, а також післядипломної підготовки і безперервної 

медичної освіти протягом усієї практичної діяльності спеціаліста. 

Одним із мотиваційних факторів є те, що знання з дисципліни 

необхідні для подальшої роботи лікаря будь-якої спеціальності. 
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Крім того, кожний лікар-спеціаліст, у тому числі й лікар-стоматолог, 

може бути залучений як консультант із приводу вирішення питання, яке 

лежить у межах компетенції його фаху, зокрема, в комісійних експертизах. 

Не менш важливим у покращенні підготовки студентів є  навчальний 

процес,  який має бути цікавим і наочним. Для поліпшення якості навчання 

студентів необхідне максимальне поєднання теорії з практикою. Перебуван-

ня студентів в клінічних залах  під час практичних занять  вкрай необхідні, 

особливо студентам стоматологічного факультету. Можливість уперше про-

водити огляд, та диференціювати клінічні випадки, взагалі надає розуміння 

відмінності щодо їх зображення на картинках у підручниках та атласах, які 

не можуть відобразити морфологічну і клінічну дійсність.  

Кожне практичне заняття згідно з тематичним планом має стомато-

логічне спрямування та проходить із використанням профільних додатків, 

таблиць, фотоілюстрацій, тестових завдань і ситуаційних задач. 

 

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСІ 

СТУДЕНТІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

В.В. Бебих 

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Науковий пошук провідних фахівців у галузі освіти орієнтований на 

створення технологій підвищення ефективності навчального процесу, 

націлених на самостійне набуття знань, забезпечення систематичності 

самостійної роботи та індивідуалізації навчання. Як і будь-який процес, 

самостійне навчання є керованою системою і підпорядковується загальним 

закономірностям управління, яке складається із чотирьох взаємопов‘язаних 

елементів: мотивації, планування, організації виконання, контролю. Нашим 

завданням є формування самостійної навчальної компетенції студентів у 

процесі навчання іноземних мов (ІМ).  

Говорячи про самостійну роботу як про педагогічне явище, її мету ми 

будемо розглядати як двоєдине явище: формування самостійності як риси 

особистості та засвоєння відповідних навичок і вмінь. Отже, мета 

самостійної роботи студентів (СРС) – сприяти формуванню самостійності 

як особистісної риси характеру та важливої професійної якості людини, 

суть якої полягає в уміннях планувати,  систематизувати,  контролювати й 

регулювати свою навчальну діяльність. Це визначення і буде відправним 

для організації позааудиторної роботи студентів з використанням 

комп‘ютерної технології в процесі навчання іноземних мов. Завданнями 

СРС є засвоєння нових знань,  закріплення та систематизація набутих знань, 

виявлення та заповнення прогалин у системі знань із предмету. Слід 

зазначити, що завданням самостійної роботи студентів із ІМ у більш 

загальному значенні окреслюється як ‖інтеріорізація‖ нових знань, 

отриманих в процесі аудиторної роботи, що є їх закріплення та поглиблення 

шляхом виконання різного виду завдань.  
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Засоби навчання та управління навчанням, а саме: способи організації 

навчального процесу вимагають особливої уваги. Ця проблема була в 

центрі уваги Л.Ф. Бойко, В.С. Болгарина, В.П. Безпалька, Ю.К. Бабанського, 

С.С. Вітвицької, Т.М. Гусак, О.Г. Малінко, В.І. Дайнеко, І.В. Мороз. Аналіз 

науково-педагогічних джерел в розрізі проблеми дає підстави стверджувати, 

що одним із найбільш ефективних для СРС є застосування комп’ютерної 

технології. Аналіз методичних напрацювань в цьому плані дозволяє нам 

зробити припущення, що найбільш впливовими факторами на ефективність 

самостійної навчальної діяльності в комп‘ютеризованому середовищі є, 

перш за все, ступінь управління навчальним процесом. Вивчення цього 

питання дослідниками дає підстави зробити висновок про те, що комп‘ютер 

дає можливість збільшити ступінь свободи студента, зробити систему 

навчання більш демократичною, змінити модель педагогічної взаємодії, в 

якій студент із об‘єкта навчання перетворюється в суб‘єкт навчання, який 

визначає режим керування своєю навчальною діяльністю. Іншим став 

статус викладача, який змінив свої авторитарні функції і виступає в ролі 

інструктора навчання, координатора і консультанта. Комп‘ютерне 

середовище створює умови реалізації нової моделі педагогічної взаємодії – 

співпраці, яка здійснюється за схемою ‖суб‘єкт‖ – ‖суб‘єкт‖.    

Аналіз робіт С.С. Вітвицької, І.В. Мороз дозволив нам окреслити 

особливості використання комп‘ютерної технології навчання в процесі СРС 

і визначити завдання для викладача,  функції комп‘ютера та можливості 

студента відповідно до етапів навчального процесу. Окреслення функцій 

викладача та дидактичних функцій комп‘ютера відповідно до етапів 

навчального процесу дозволяють нам зробити припущення, що за умови 

дотримання всіх вимог до проектування, розробки та використання ком-

п‘ютерних матеріалів  модель організації СРС в комп‘ютеризованому сере-

довищі в процесі навчання ІМ забезпечить умови створення оптимального 

навчального середовища, основою якого є: детермінація рівня управління 

самостійною навчальною діяльністю студента викладачем; детермінація 

рівня управління своєю навчальною діяльністю самим студентом (індиві-

дуалізація навчання); відсутність психологічної напруги; активізація нав-

чальної діяльності студентів (мотивація); забезпечення зворотного зв‘язку 

(забезпечення самоконтролю); можливість оперативної діагностики (опера-

тивність обробки результатів); об‘єктивність оцінки (статистичний  аналіз 

результатів навчальної діяльності, який забезпечує уникнення суб‘єкти-

візму оцінювання).  

Для ефективної педагогічної взаємодії учасників моделі організації 

СР суттєво важливим є такий вагомий фактор діяльності самого студента як 

самоконтроль. У розробці моделі навчання ми брали до уваги два види 

самоконтролю: 1) самоконтроль як психолінгвістичне явище (внутрішній 

самоконтроль), який можна визначити як розумові операції; 2) зовнішній 

або формальний самоконтроль як дидактичне поняття, який забезпечується 

спеціально сформованими навчальними вміннями студентів за допомогою 

ключів у процесі корекції самооцінки мовленнєвих дій. Той факт, що 
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навичка самоконтролю формується за умови включення її в мету навчання, 

приводить до висновку, що на концептуальному рівні в комп'ютерні 

програми повинні бути закладенні засоби зворотного зв‘язку, які 

уможливлюють забезпечення самоконтролю. 

Отже, можна стверджувати, що активізація СРС передбачає широке 

використання комп‘ютерної технології як інтегрованого компонента 

комплексно-методичного забезпечення навчальної дисципліни.  Викорис-

тання цієї технології служить ефективним способом організації СРС у 

процесі оволодіння іноземної мови студентами. Програмоване навчання 

виступає однією з форм СР, є дійовим засобом управління нею і способом її 

реалізації. Використання комп‘ютерних навчально-контролюючих програм, 

покликаних створити умови для формування навичок і вмінь працювати 

самостійно, уможливлює здійснення індивідуального підходу як у виборі 

навчальних матеріалів, так і тривалості та темпу роботи.  

 

ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ  

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ НА 

ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ 

КЛІНІЧНИХ ПЕДІАТРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН  

В.В. Безрук 

Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Основним завданням розвитку медичної освіти в Україні є 

необхідність підготовки висококваліфікованого, конкурентоздатного лікаря, 

який може гнучко переорієнтовувати свою діяльність у зв‘язку із потребами 

галузі. Проблема професіоналізму в сучасній медицині досі не вичерпана, а 

підготовка майбутнього спеціаліста-професіонала має ґрунтуватися 

передусім на здобуванні теоретичних знань та оволодінні практичними 

навичками ще на додипломному етапі навчання. На сьогодні теоретична 

підготовка стає якісною завдяки електронним навчальним платформам, у 

той час як вдосконалення практичної підготовки фахівців на додипломному 

етапі залишається актуальним питанням у підготовці студента-медика. 

На кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини БДМУ 

навчальні програми дисциплін: Пропедевтична педіатрія: напрям – 222 

«Медицина», галузь знань – 22 «Охорона здоров‘я», підготовка фахівців 

другого (магістерського рівня) та Педіатрія з дитячими інфекційними 

хворобами: спеціальність – лікувальна справа, освітньо-кваліфікаційний 

рівень – спеціаліст, кваліфікація – лікар передбачають такі основні форми 

організації навчального процесу: лекції, практичні заняття, консультації, 

самостійні заняття. Викладачами кафедри розроблений комплекс 

методичних рекомендацій для студентів із підготовки до теми заняття з 

вказівкою обов‘язкової літератури, яким можна скористатися через мережу 

Інтернет на сайті університету. На кафедрі наявний «банк» тестових і 

клінічних ситуаційних завдань, додаткових методів дослідження органів та 
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систем дитячого організму: лабораторних тестів, рентгенограм, протоколів 

ехокардіографії, ультразвукової діагностики органів черевної порожнини, 

електрокардіограм, рН-грам, тощо. На кожному занятті демонструються 

тематичні хворі, аналізуються історії хвороби, відпрацьовуються алгоритми 

обстеження дітей. 

Вагоме місце при викладанні клінічних дисциплін на кафедрі 

педіатрії, неонатології та перинатальної медицини БДМУ займає практична 

робота студента біля ліжка хворого, що включає збір анамнезу, огляд хворої 

дитини, складання плану обстеження, інтерпретацію даних лабораторних та 

інструментальних досліджень, проведення диференціальної діагностики, 

встановлення клінічного діагнозу, визначення терапевтичної тактики, 

призначення лікувального харчування, надання екстреної медичної 

допомоги, ведення медичної документації. Згідно з типовою навчальною 

програмою на кафедрі розроблено перелік практичних навичок, якими 

повинен оволодіти кожен студент у процесі вивчення дисципліни. 

Враховуючи проведення об‘єктивного структурованого клінічного 

іспиту (ОСКІ-1) серед студентів 4 курсу БДМУ спеціальності «Медицина» 

у 2019-2020 навчальному році кафедрою педіатрії, неонатології та 

перинатальної медицини проводяться підготовчі заходи щодо 

запровадження даної форми контролю якості освіти, зокрема: 

- визначення структури та змістовного наповнення (перелік практичних 

навичок), які перевіряються при проведенні об‘єктивного структурованого 

клінічного іспиту (ОСКІ-1) у студентів 4 курсу спеціальності «Медицина» – 

педіатричний профіль навичок - антропометрія та оцінка фізичного 

розвитку дитини; 

- внесені зміни та доповнення до лекції «Антропометрія та оцінка 

фізичного розвитку дитини» (лектор – доц. Безрук В.В.) для студентів 3 

курсу напряму – 222 «Медицина», галузь знань – 22 «Охорона здоров‘я», 

підготовка фахівців другого (магістерського рівня) з урахуванням 

проведення об‘єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1); 

- внесені зміни та доповнення до проведення практичних занять зі 

студентами 3 курсу напряму – 222 «Медицина», галузь знань – 22 «Охорона 

здоров‘я», підготовка фахівців другого (магістерського рівня) темах: 

«Антропометрія» та «Оцінка фізичного розвитку дитини» з урахуванням 

проведення об‘єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1); 

- проводяться підготовчі заходи щодо розробки паспорту станції з 

демонстрацією навичок педіатричного профілю при проведенні 

об‘єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1). 

Отже, практична підготовка сприяє формуванню та поглибленню 

клінічного мислення майбутнього медика, тому збереження практичної 

спрямованості викладання педіатричних дисциплін в умовах кредитно-

модульної системи підготовки на додипломному етапі навчання дозволяє 

підвищити мотивацію студентів до отримання знань та спонукає студента 

до систематизації знань із клінічних дисциплін та майбутнього фаху в 

цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ  

В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ 

НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ 

Т.О. Безрук 

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним із основних позитивних моментів навчання за кредитно-

модульною системою підготовки є активна самостійна робота студента за 

чітко складеною систематизованою програмою із уніфікованим контролем 

за рівнем набутих навичок та вмінь за загальноприйнятими вимогами в 

межах створення уніфікованої професійно-кваліфікаційної моделі 

випускника-спеціаліста. 

На кафедрі внутрішньої медицини та інфекційних хвороб БДМУ на 

додипломному етапі навчання студентів 4-6 курсів викладається дисци-

пліна: «Клінічна фармація», галузь знань – 1202 «Фармація», спеціальність 

(напрям) – 7.12020101 «Фармація», освітньо-кваліфікаційний рівень – 

спеціаліст. 

Викладачами кафедри підготовлено навчальну програму згідно вимог 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу, опрацьовано 

план та тематику практичних занять, визначено обсяг та вимоги до 

самостійної роботи студентів, сформовано тестові завдання та ситуаційні 

задачі до кожного практичного заняття, визначено перелік запитань до 

підсумкового модульного контролю. 

Важливим етапом у вивченні дисципліни є самостійна робота 

студента, оскільки мета «самонавчання» – опанувати засвоєння навчальної 

дії з наступним її опрацюванням на практичних заняттях. Під час 

самостійної практичної роботи, 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.  

Також вивченням дисципліни «Клінічна фармація» передбачено 

проходження навчальної практики студентами. Програма навчальної 

практики з клінічної фармації складена у відповідності до Програми з 

клінічної фармації для студентів вищих медичних (фармацевтичного) 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації спеціальність: «Фармація» 

(МОЗ України, Київ, 2012) та адаптована відповідно до освітньо-

кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.12020101 

«Фармація» напрямку підготовки 1202 «Фармація», освітнього рівня 

«Повна вища освіта» кваліфікації 2224.2 «Провізор-клінічний». 

Мета навчальної практики з клінічної фармації: закріплення, 

розширення та вдосконалення теоретичних знань, одержаних студентами 

при вивченні дисципліни «Клінічна фармація» для формування у 

майбутнього фахівця провізора знань та вмінь, необхідних для 
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раціонального вибору лікарського засобу, лікарської форми, складання 

раціональних у фізико-хімічному, фармакокінетичному і фармакодина-

мічному відношенні комбінацій препаратів, що забезпечують професійно-

практичну підготовку фахівців зі спеціальності 7.12020101 «Фармація», 

напряму 1202 «Фармація». 

Таким чином, в процесі навчання на до дипломному етапі для сту-

дентів створюється наближена модель їхньої майбутньої професійної діяль-

ності, що формує клінічне мислення, систематизує отримані теоретичні 

знання (міждисциплінарна інтеграція) та практичні навички, завдяки цьому 

майбутні фармацевтичні працівники відчувають вагомість власного внеску 

в організацію лікувального процесу пацієнта. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ВІРУСОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» 

В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ 

В.В. Бендас 

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У сучасній педагогіці під методами навчання розуміються шляхи 

взаємопов'язаної діяльності викладача і студента, які необхідні для 

вирішення комплексних завдань навчального процесу. При цьому методи 

нерозривно пов'язані із засобами навчання, які включають в себе все, що 

сприяє досягненню цілей діяльності, в тому числі технічні засоби навчання, 

навчальні посібники, демонстраційні пристрої. Методика трактується як 

система науково обґрунтованих правил, методів, прийомів навчання того чи 

іншого навчального предмету. Для реалізації численних комунікативних 

аспектів навчання потрібно безперервне оновлення «технологій навчання» в 

сучасній методиці виховання і викладання. 

На практичних заняттях з вірусології на кафедрі студентам 2 курсу 

спеціальності «Медицина» пропонується самостійно ознайомитися з мето-

дикою одержання первинно-трипсинізованої культури клітин, з принци-

пами виділення та ідентифікації вірусів, а також з методиками постановки 

серологічних реакцій: реакція нейтралізації, реакція гемаглютинації, 

реакція гальмування гемаглютинації, реакція звязування комплементу. 

Обліки результатів оформляються протоколами. 

Однак на практичних заняттях у студентів відсутня можливість 

досконало оволодівати практичними навичками з діагностики інфекційних 

захворювань. Це пов'язано зі складністю методів культивування та 

виявлення вірусів, а також із необхідністю дотримання особливих правил 

протиепідемічного режиму. За таких обставин додатково поряд з 

традиційною методикою викладання пропонується проведення дискусійної 

реферативної конференції, в якій один студент із групи є доповідачем, а всі 

інші являються слухачами. В подальшому дискусія є оптимальним 

способом всебічного висвітлення актуальних питань лабораторної 
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діагностики вірусних захворювань, при цьому розкриваючи і формуючи 

важливі для майбутнього лікаря якості. 

Схема проведення реферативной конференції досить проста і вимагає 

мінімальної попередньої підготовки від викладача. Кожен студент згідно 

плану навчального процесу отримує певну тему (наприклад, віруси 

поліомієліту, пріони, ВІЛ, вірусні гепатити) і план висвітлення матеріалу. 

Дотримуючись плану, студент готовить своє реферативне повідомлення, 

вдаючись до використання навчальної, навчально-методичної та додаткової 

літератури, інтернет-ресурсів. При викладі матеріалу студент представляє 

його в наочній формі, використовуючи мультимедійні технології 

(наприклад, програму Power Point, відео – та іншу мультимедійну техніку). 

Учасники конференції заслуховують доповідь, після чого задають питання 

доповідачеві, причому до цього процесу залучаються всі студенти і 

викладач. Після закінчення конференції підводяться підсумки, ще раз 

підкреслюється значимість вірусів у виникненні інфекційних патологій. 

Таким чином, проведення заняття методом дискусійної реферативної 

конференції дає можливість максимально розкритися таким особистісним 

якостям студентів, як комунікабельність, мобільність, відповідальність, 

ораторське мистецтво. Крім того, розвивається вміння реферувати матеріал, 

засвоюються навички публічного виступу, уміння відстоювати свою точку 

зору і презентувати ідеї. 

 

THE ROLE OF TESTING IN QUALITY ASSESSMENT 

TRAINING OF MEDICAL STUDENTS 

A.S. Biduchak 

Department of Social Medicine and Public Health 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Control is a crucial part of learning; when used properly, it can contribute 

to the achievement of the ultimate learning objectives. The importance of making 

decisions about how and when to assess the knowledge and skills of your 

students cannot be overemphasized. The initial purpose of testing is to discuss 

what you consider most important.  

Tests are a powerful stimulating factor, and students will be taught exactly 

what they think will be evaluated. The control also helps to fill gaps in learning, 

encouraging students to extensive independent reading and active participation in 

the learning process. This test result is especially important when studying 

clinical disciplines, when the learning process of students is different, which is 

associated with a different range of diseases in patients and features of individual 

clinical bases. Also, this result may be important in the study of some basic 

sciences (for example, in problem-oriented learning), when the educational 

experience of students differs. Since tests have a strong influence on the learning 

process of students, it is necessary to develop such tests that will contribute to the 

achievement of learning objectives. The introduction of practical skills control 

forces students to move from the library to the clinic, where they seek to acquire 
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the skills of a medical examination; on the other hand, the introduction of tests, 

evaluating only the memorization of isolated facts, causes students to «cram» 

textbooks. 

The purpose of any control is the ability to draw conclusions regarding the 

skills of the examinee - conclusions that can be extended from specific problems 

(or cases, or test questions) included in the exam, to a wider area from which 

cases (or questions) were selected. Clearly, control takes time. It is also clear that 

if you spend more time on one type of activity, you will have less time on the 

rest. Regardless of whether you develop a comprehensive assessment plan, or 

decide what to include in a particular test, you will still encounter the problem of 

material selection. The results obtained in the sample (selected test items) are the 

basis for assessing achievements in a wider area, which is the ultimate goal. 

Test objectives: 

- tell students what material is important; 

- create students' motivation to learn; 

- find gaps in knowledge that require correction or additional study; 

- determine the final grade or decide on the transfer to the next course; 

- find the weaknesses of the curriculum / training course. 

A good test question must satisfy two basic criteria. Firstly, the test 

question must be important in content and this is a fundamental condition. Of 

course, the content of the test items is very important, but to concentrate only on 

it is not enough. Test tasks designed to evaluate critical knowledge will not fulfill 

their purpose until they have a good structure. It is necessary to avoid mistakes 

from which experienced students benefit from testing, as well as to avoid 

excessive complexity. These are prerequisites for test results to produce results. 

Thus, test items are a very effective method of controlling students' 

knowledge and therefore are recommended for widespread introduction into the 

educational process. 

 

ГУМОР ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗАСІБ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

О.В. Білоокий  

Кафедра хірургії № 1 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У сучасній психології почуття гумору трактують не лише як 

соціально бажану рису особистості, але й важливий компонент 

психологічного здоров‘я. Однак проблема використання гумору у 

навчальному процесі тривалий час залишалася дискутабельною, особливо у 

вищому навчальному медичному закладі.  

З психологічної точки зору гумор – це позитивна радісна емоція, яка 

у соціальних контекстах викликає когнітивний процес оцінки, спрямований 

на викриття чого-небудь у доброзичливо-глузливій формі, що на 

поведінковому рівні виражається відповідною мімікою та сміхом. Гумор є 
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засобом зняття психологічного напруження, тобто розрядки, особливо 

доречної при вивчення великої за обсягом і складної для сприйняття 

інформації. Управління колективним настроєм, змінює ставлення до 

предмета в цілому і дозволяє підвищувати мотивацію до навчання. Свідомо 

обрана поведінка викладача однак не повинна перейти у фамільярні 

стосунки чи призвести до втрати контролю за ходом заняття і дисципліною. 

Слід також уникати тривалих «розслаблень». Жарт або розповідь про 

кумедну ситуацію мають бути лаконічними і доречними щодо теми 

обговорення.  

За допомогою гумору педагог може висловити особисте ставлення 

до вчинків студента, враховувавши його індивідуальні психологічні 

особливості, обравши доступну і необразливу форму спілкування. 

Практично жодному викладачу не вдається уникнути повчань або покарань 

у тій чи іншій формі. Нерідко жарт виявляється ефективнішим і педагогічно 

доцільнішим вже тому, що урізноманітнює засоби педагогічного впливу 

через позитивні емоції.  

Дотепність висловів викладача сприяє формуванню правильних 

естетичних і деонтологічних принципів у студентів, оскільки ґрунтується не 

тільки на сприйнятті кумедності, але й дотриманню почуття міри 

жартівливості, уникаючи цинізму. Людина з почуттям гумору зазвичай 

позбавлена зверхності, володіє самоаналізом й усвідомленням власних 

слабкостей, що дозволяє легше переносити критику, переживати професійні 

неудачі та помилки, яких не позбавлена робота лікаря.  

Почуття гумору як підґрунтям креативності сприяє розвитку 

спостережливості, вміння знаходити і осмислювати протиріччя в оточуючій 

дійсності, в також формуванню власного погляду на проблеми і пошуку 

нестандартних рішень для розв‘язання професійних завдань.  

Володіння гумором як психологічним інструментом дозволяє 

викладачу правильно зрозуміти поведінку студента, іноді недоречну на 

перший погляд, яка може бути свідомою чи несвідомою стратегією 

психологічного захисту чи подолання (копінгу) групового або 

особистісного конфлікту (догана, клінічна ситуація, особисті проблеми). 

Стресозахисний потенціал гумору сприяє перегляду когнітивної оцінки 

проблеми, зменшенню негативних переживань (тривога, фрустрація, гнів 

тощо) і зменшенню можливих наслідків психотравми.  

З іншого боку, гумор є стимулом до самовиховання викладача. 

Роздратований педагог перестає слідкувати за своєю поведінкою та 

мовленням, припускається несправедливих оцінок, мовних помилок, чим 

наражає себе на засудження і зневагу з боку молоді. Доброзичливий гумор є 

засобом висловлення критики і одночасно емоційної підтримки об‘єкту, що 

особливо цінно для виходу з конфліктної ситуації.  

Використання гумору як педагогічного засобу створює сприятливу 

атмосферу спілкування і мотивації до навчання, розвиває такі потужні 

каталізатори пізнання як креативність та дивергентне мислення у студентів.  
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ НЕВРОЛОГІЇ 

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 

Впровадження кредитно-модульної системи посприяло суттєвим 

змінам в організації навчального процесу. Більше уваги приділяється 

самостійній роботі студента, контролю рівня його знань, використання 

тестових методик та комп'ютерних програм. Навчальний процес на кафедрі 

нервових хвороб, психіатрії та медичної психології спрямований як на 

засвоєння студентами навчального (теоретичного) матеріалу, так і на 

опанування необхідними фаховими практичними навичками. Практична 

підготовка майбутніх фахівців-медиків здійснюється на всіх етапах 

організації навчального процесу: під час читання лекцій, проведенні 

практичних занять, курації тематичних хворих, під час написання 

навчальної історії хвороби, а також при проведенні підсумкового 

модульного контролю. Для відпрацювання практичних навичок на кожне 

заняття підбираються тематичні хворі. Студенти в присутності викладача 

збирають скарги, анамнез, проводять неврологічне обстеження пацієнта, 

переглядають результати додаткових методів обстеження. Оптимізація 

практичного заняття шляхом комбінації сучасних комп'ютерних технологій 

та традиційної роботи студента біля ліжка хворого дозволяє з 

максимальною ефективністю використовувати навчальний час. На кафедрі 

нервових хвороб, психіатрії та медичної психології усі лекції читаються з 

мультимедійною презентацією, ілюстровані відеосюжетами та схемами, 

методичні вказівки містять структурований зміст теми. На кафедрі видані 

навчальні посібники, які містять матеріали всіх розділів навчальної 

програми, збірник тестів та клінічних задач, схема історії хвороби. 

Викладачі кафедри акцентують увагу студентів на необхідності 

систематичного поновлення своїх знань шляхом вивчення наукової 

медичної літератури, використання наукових медичних сайтів Інтернет-

мережі, участь у роботі наукових конференцій, що відповідає принципам 

Болонського процесу та сприяє підвищенню якості підготовки фахівців. 

 

ETHIC AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CLINICAL EDUCATION 

IN GENERAL SURGERY 

I.I. Bilyk, Y.M. Myshkovsky, B.V. Petruk, R.I. Sydorchuk 

Department of General Surgery  

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Formation of clinical skills and competence requires development of not 

only solid knowledge base and physical learning and practicing of skills 

themselves, but development of attitude and point-of-view emphasizing 
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behavioral aspects of clinical situations. Experience shows that while students 

undergo intensive psychological training including three courses, most of them 

have little experience for communication both with patients, their relatives and 

colleagues. 

Training of general surgery, especially topic related to activities taking 

place in wards and procedure rooms, include aspects of interpersonal 

communication. First, students are taught to initiate conversation with patients. 

This includes getting acquainted, presentation of themselves and establishing of 

verbal contact. Further activities include examples of challenges in 

communication. For instance, when students participate in clinical rounds they 

have opportunity to observe communication between doctors and patients. 

Teachers discuss ethic and psychological issues after the clinical round while 

returning to the office. 

Another important aspect of ethic and psychological challenges is care of 

vulnerable population, these category of patents require special attention, mainly 

avoided during classical lessons. Care of these contingent of patients initiate 

unpredictable difficulties. These challenges include social and economic issues, 

moral and ethic complications because these patients have a set of problems of 

not only medical character. Important remedy to cope with challenges associated 

with clinical training in general surgery department is an independent work of 

students. This means evening duties, participation in after-class activities, etc. 

Development of clinical skills and clinical reasoning/thinking requires 

multiple approaches. Formations of ethic and psychological skills for future 

physicians are often out-of-attention in most of the clinical departments. Possible 

efforts to cope with this challenges are modifications of clinical training, 

participation of students in clinical round and post-class independent learning of 

students. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ФАХОВОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ  

І.Г. Бірюк, М.О. Бєлов, Л.П. Юрчук, О.Л. Сальніков 

Кафедра медицини катастроф та військової медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України і 

Міністерства оборони України від 15.08.2018 р. № 910/412 ―Про 

затвердження Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої 

освіти‖ зареєтрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2018 р. № 

1229/32681 та наказу Міністерства оборони України, Міністерства охорони 

здоров‘я України, Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 р. № 

514/633/989 «Про утворення кафедр медицини катастроф та військової 

медицини вищих медичних навчальних закладів» на кафедрах медицини 

катастроф та військової медицини здійснюється підготовка студентів 4-5 

курсів за програмою офіцерів медичної служби запасу. 
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Навчання і виховання майбутніх офіцерів запасу – важка і творча 

справа, у якій не можна допускати дезорганізованності, шаблонів та 

формалізму. Прийняття нових нормативних документів з військової 

підготовки студентів викликає злам укорінених стереотипів. Процес 

оновлення військових кафедр проходить в умовах реформування Збройних 

сил України і вищої школи, що ставить перед кафедрами медицини 

катастроф та військової медицини нові вимоги по підготовці офіцерів 

медичної служби запасу цілу низку питань і відкриває нові перспективи 

подальшого розвитку.  

Навчання студентам на кафедрі медицини катастроф та військової 

медицини дає можливість отримати не тільки додаткові знання та навички, 

необхідні майбутньому офіцеру медику, але й дозволяє покращити свою 

професійну підготовку, як фахівця. Заняття проводяться у спеціалізованих 

класах, на стройовому плацу, на базі військового госпіталю та на полігоні. 

Мета занять з загальновійськової підготовки полягає у поглиблені та 

закріпленні теоретичних знань студентів з питань військової справи, 

прищепленні їм навичок самостійного виконання роботи, яка входить в 

перелік функціональних обов‘язків. Особливість проведення практичних 

занять з теми „Робоча карта офіцера‖ для вітчизняних студентів ІV-V курсів, 

полягає в практичному завершенні вивчення розділу „Військова 

топографія‖, одного з основних розділів дисципліни „Загальновійськова 

підготовка‖, яка є основою міжпредметної інтеграції з дисциплінами на 

базовій та профільних кафедрах.  

По завершенню навчання, кожен з майбутніх офіцерів складає присягу 

на вірність українському народові. Та перш ніж складати присягу, на 

студентів чекає навчальний збір у польових умовах. Під час таких навчань, 

можна відчути на собі усі реалії життя військовослужбовця та спробувати 

прожити у нестандартних умовах 

Майбутні офіцери запасу вивчають основи сучасного загальновійсь-

кового бою, існуючи на озброєнні зразки військової техніки та стрілецької 

зброї, прилади спостереження і стрільби, засоби та прилади радіаційного, 

хімічного та біологічного захисту. Важливою формою навчання – є 

виконання вправ вогневої підготовки в польових умовах. На навчальних 

місцях військового стрільбища вивчаються бойові властивості і 

характеристики стрілецької зброї, відпрацьовуються питання неповного 

розбирання та складання АК і ПМ, проводяться тренування в прицілюванні, 

веденні вогню зі зброї та кидання навчальних гранат.  

Важливе місце під час практичних занять з вогневої підготовки 

відводиться навчанню студентів правилам поводження зі зброєю, вмілому 

застосуванню зброї, випробовування її можливостей під час виконання 

підготовчих вправ та бойових стрільб. Такі практичні заняття навчають 

студентів не тільки вмілому поводженню зі стрілецькою зброєю, але і 

важливим правилам і умінням по уникненню травматизму та нещасних 

випадків, пов'язаних з її використанням. 
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Педагогічна майстерність викладача полягає у тому, щоб комплекс 

накопичених теоретичних знань студента привести в структурно завершену 

систему професійних вмінь, доповнивши їх ініціативним та творчим 

мисленням. Зважаючи на це, на даний час на кафедрах медицини катастроф 

та військової медицини дуже незатишно відчувають себе посередні 

викладачі і пасивні студенти. 

Головний висновок даної роботи полягає в тому, що сучасні принципи 

і підходи організації загальновійськової підготовки студентів-медиків 

позитивно впливають на підняття рівня їх фахової майстерності та дозволяє 

активно розвивати творчу ініціативу педагогів і студентстві та їх 

зацікавленість в кінцевих результатах спільної праці. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ТА НЕМЕДИЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПИТАНЬ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В 

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ 

І.Г. Бірюк, І.М. Циркот, Т.Б. Сикирицька, Я.Г. Іванушко 

Кафедра медицини катастроф та військової медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Умілі, своєчасні і рішучі дії медичних та немедичних працівників в 

умовах сучасних надзвичайних ситуацій докорінно впливають на рівень 

санітарних втрат. Тому високий рівень медичної підготовки студентів 

медичних і немедичних спеціальностей, їх спільна злагодженість дій, 

стають запорукою здатності і готовності протистояти будь-яким проявам 

надзвичайних ситуацій мирного і військового часу, а перед кафедрами, які 

готують відповідних фахівців постають нові складні завдання. Засоби і 

методи виховання ініціативи, самостійності та навичок групових дій в 

процесі занять з домедичної допомоги потерпілим набувають 

першочергового значення. Систематичне індивідуально-спрямоване 

навчання студентів медичних і немедичних спеціальностей алгоритмам 

надання домедичної допомоги на місці події, має розглядатися як 

пріоритетний елемент у забезпеченні професійної майстерності не тільки 

окремо взятого фахівця, але і злагодженість його дій у складі групи або 

команди в цілому. Такий підхід потребує масового впровадження і 

використання сучасних технологій набуття практичних навичок, умінь та 

знань, заснована на реалістичному моделюванні та імітації клінічної 

ситуації з використанням різноманітного сучасного навчального 

обладнання, важливих для їх професійної діяльності. 

Ефективність і якість проведення занять з домедичної допомоги з 

можливістю вирішення загальних і спеціальних завдань з симуляційної 

медицини залежить від усіх основних елементів організації занять: 

планування, підготовки викладача, матеріального забезпечення, контролю, 

обліку та оцінки безпосередньої підготовки до заняття і його проведення. 
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Не викликає сумніву, що теоретична підготовка, є однією з найбільш 

ефективних форм проведення практичних занять з питань медичної 

підготовки, однак, систематичне і правильне відпрацювання практичних 

навичок - є один з найбільш ефективних способів проведення занять для 

засвоєння пройденого матеріалу з домедичної допомоги в екстремальних 

ситуаціях. Це обумовлено різноманітністю медичних вправ, маніпуляцій, 

способів організації занять та методів тренування. На наше переконання, 

кожне нове або послідуюче заняття необхідно проводити лише після 

відпрацювання основних прийомів і практичних навичок, які 

відпрацьовувалися на попередніх заняттях. Відтак, при проведенні зі 

студентами навчальних занять, у яких логічно доповнюють один одного 

теоретична та практична підготовка, результати по виживанню знань і 

рівню оволодіння практичними навичками значно вищі, а ніж при 

проведенні суто теоретичного або лекційного заняття. 

Виконання різних за прийомами, складністю, структурою та 

характером практичних навичок у межах одного заняття, значно підвищує 

інтерес студентів, медичних і немедичних фахівців до вивчення медичної 

справи і сприяє комплексному розвитку якісних навичок. Поступовий 

перехід у межах одного заняття з теоретичної підготовки до практичного 

відпрацювання медичних навичок дає можливість підвищити 

працездатність кожного студента або слухача, покращити ефективність та 

інтенсивність розумового та фізичного їх навантаження. 

Іншими словами, підвищення ефективності практичних занять може 

бути досягнуто лише в наслідок впровадження у практику цілого комплексу 

сучасних форм і методів, спрямованих на постійне вдосконалення 

навчально-педагогічного процесу і його інтенсифікації. 

Необхідно пам'ятати, що на початковому етапі навчання практичним 

навичкам, будь-яка робота з сучасними манекенами, яка проводиться іноді 

навіть з порушеннями методичних принципів, забезпечує значне 

підвищення інтересу до матеріалу теми заняття. Це пояснюється тим, що на 

першому етапі відпрацювання практичних навичок, середній рівень 

підготовленості студентів не має значення і тому інтерес до освоєння 

роботи на манекенах зростає навіть у осіб з низькою теоретичною 

підготовкою. Однак, необхідно зауважити, що на послідуючих заняттях 

такий шлях підготовки дає збій і середній показник виживання знань 

знижується. Зважаючи на останнє, кожне навчальне питання практичного 

заняття і кожну практичну навичку необхідно відпрацьовувати не тільки у 

складі всієї навчальної групи, але і в складі окремих бригад, сформованих з 

урахуванням рівня підготовки кожного студента або слухача. 

З огляду на вище викладене, досягнення кожного нового рівня 

теоретичної і практичної підготовки, якщо не змінювати принципові 

підходи до відпрацювання практичних навичок, потребують непропорційно 

великих обсягів навчального часу, що за сучасних умовах і вимог 

навчального процесу неможливо. 
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ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНОЇ І 

БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ 

Т.В. Бірюкова, В.І. Федів, О.І. Олар, О.Ю. Микитюк  

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики   

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок студента, 

застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів 

інтеграції до соціокультурного та природного середовища. Стратегічна 

лінія діяльнісного підходу націлена на формування діяльнісної 

компетентності через створення умінь, навичок, оволодіння мовленнєвою 

діяльністю, соціально-комунікативною, виконання навчальних завдань, 

спрямованих на розв‘язання професійних ситуацій.  

Впродовж останнього десятиріччя відбулося впровадження в освіті 

діяльнісного підходу. За цей час розроблено й теоретично обґрунтовано 

норми навчальної діяльності згідно методів, які базуються на принципі 

отримання знань не в готовому вигляді, а здобуті у процесі власної 

пізнавальної діяльності.   

Діяльнісний підхід включає: 

- формування у студента навичок вчитися і вміти користуватися 

набутими знаннями у своїй професійній, соціальній діяльності, 

самоосвіті для вдосконалення дій; 

- розвиток особистості згідно вимог сучасного суспільства та життя. 

Дії викладача орієнтовані на розвиток особистісних якостей студента 

шляхом формування універсальних навчальних дій, що слугують базою для 

діяльності студента. Для вирішення задач діяльнісного підходу під час 

викладання «Медичної та біологічної фізики» на практичних заняттях 

викладачами кафедри створюються умови для розвитку особистісних 

цінностей шляхом використання компетенції навчити вчитися. А саме: 

особистісне включення студента у навчальний процес відбувається 

безпосередньо при вивченні основних положень відповідної теми шляхом 

обговорення, представлення презентацій, виконання лабораторних 

вимірювань та досліджень. У такий спосіб реалізується комунікаційна 

складова діяльнісного методу – налагоджується спілкування студентів між 

собою.  

Високий рівень адаптації випускника медичного вишу на робочому 

місці може бути забезпечений лише на основі якісної підготовки в усіх 

напрямках, розвиненого логічного мислення та вміння застосовувати 

отримані знання на практиці. Для набуття практичної складової 

діяльнісного підходу студентами на кожному практичному занятті 

розглядаються новітні медичні пристрої, що використовуються на практиці 

в лікарнях, медичних центрах, розбираються на моделях принципи їх дії, 

виконуються лабораторні дослідження. Таким чином, студенти наочно 

бачать можливість використання набутих знань в їх майбутній професійній 

діяльності.  
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Для розвитку вмінь самоосвіти студенти на практичні заняття 

розробляють презентації з вибраної теми, постери, шукають відеоматеріал. 

Відповідно реалізується принцип наочності для кращого сприйняття та 

засвоєння матеріалу, реалізуються принципи цілісного уявлення про світ, 

творчості. 

Таким чином, реалізація принципів діяльнісного підходу сприяє 

підвищенню мотивації вивчення медичної і біологічної фізики, показує 

зв‘язок дисципліни, що вивчається, з майбутньою професійною діяльністю 

студента-медика. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

МІКРОБІОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЯ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

ТА ЛІКУВАННЯ» 

О.О. Бліндер, І.П. Бурденюк, А.О. Міхєєв, Н.Д. Яковичук 

Кафедра мікробіології та вірусології, 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Лабораторна діагностика – один із пріоритетних напрямів медичної 

діяльності, який постійно розвивається як в Україні, так і за кордоном. Без 

результатів лабораторних досліджень неможлива не лише постановка 

клінічного діагнозу, але й контроль над ефективністю та безпекою 

лікарської терапії. Від рівня достовірності лабораторних аналізів залежить 

прийняття лікарем рішень щодо діагностики, профілактики та лікування 

хворого. 

Бурхливий технологічний прогрес у галузі лабораторної діагностики 

(впровадження високотехнологічного обладнання, застосування методів 

клітинної та молекулярної діагностики тощо) вимагає сьогодні підготовки 

висококваліфікованих фахівців з поглибленими знаннями з біології, хімії, 

фізики та основ медицини, практичними навичками сучасних методів 

мікробіологічних досліджень. 

Бакалавр лабораторної медицини повинен вміти застосувати набуті 

знання та вміння у роботі з сучасними методиками, технологіями 

лабораторних досліджень; правильно інтерпретувати результати досліджень 

при найрізноманітніших патологіях; грамотно здійснювати ведення 

затвердженої документації та звітності; правильно використовувати 

лабораторне обладнання-інструменти (об‘єкти/предмети, пристрої та 

прилади). У наш час бакалавр лабораторної медицини повинен вміти 

використовувати сучасне обладнання лабораторій відповідно до 

держстандартів і стандартів ISO 9000 та ISO 15189; постійно проводити 

пошук та аналіз нової наукової інформації з різних джерел; розуміти 

відповідальність за власні рішення та результати проведених досліджень. 

Практичні заняття з мікробіології, вірусології та основ імунології для 

студентів, які здобувають освітній рівень «бакалавр» мають ряд 

особливостей. Для практичного закріплення теоретичного матеріалу 
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студенти виконують лабораторну роботу, яка відтворює відповідні етапи 

бактеріологічного, вірусологічного чи серологічного дослідження. Це 

вимагає відповідного забезпечення практичного заняття допоміжним 

персоналом кафедри. Лаборанти кафедри готують реактиви, розчини 

барвники, поживні середовища, необхідний лабораторний посуд та 

обладнанням. Кожен із студентів академічної групи самостійно повинен 

відпрацювати методику дослідження під контролем викладача. Таким 

чином, основну частину заняття займає виконання практичної роботи. 

Зважаючи на необхідність проведення контролю засвоєння теоретичного 

матеріалу, розбору ситуаційних завдань та тестових завдань з бази для 

підготовки до ліцензійного іспиту Крок Б «лабораторна діагностика» 

завжди актуальним завданням для викладача є пошук оптимального, 

відповідно до теми, поєднання різних методів навчання та контролю. 

Ретельно підготовлені методичні матеріали допомагають у раціональному 

плануванні практичного заняття. У методичних вказівках для студентів з 

підготовки до практичного заняття детально та послідовно описані 

методики проведення досліджень забезпечать правильне виконання роботи 

без втрати часу і засвоєння опрацьованої методики. 

Практичні заняття з мікробіології та вірусології, як одна з основних 

форм підготовки бакалавра спеціальності «Технологія медичної 

діагностики та лікування», вимагають чіткої злагодженої роботи  

професорсько-викладацького та допоміжного штату кафедри та  

відповідного специфічного матеріального забезпечення. 

 

PROGRESS IN GRADUATES’ACADEMIC PERFORMANCE OF 

PEDIATRIC CARDIOPULMONARY RESUSCITATION TRAINING 

N.K. Bogutska 

Department of Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Cardiopulmonary resuscitation (CPR) as a component of Pediatric basic 

life support (BLS) training was one of the stages in learning of Pediatrics course 

since 2017. The aim of the study was to evaluate the graduates‘ academic 

performance in pediatric CPR training. 

In 2018-19 academic year training CPR class was introduced in studying of 

Ukrainian and English speaking 6 year students (totally 11 groups, 141 students, 

71 males and 70 females, 64 Ukrainian and 77 English speaking graduates). 

Training class was incorporated within module 5. Three low- and mid-fidelity 

manikins (two infants, one toddler) and Vital Sign Simulator as a monitor / 

defibrillation unit were used to master CPR skills. Students answered for a base 

of paper CPR tests, total number of tests was 24 short questions with a single 

answer choice (first 12 questions dedicated to basic, and next 12 – to advanced 

life support), graduates answered questionnaires on anxiety testing as well. The 

place of course was a modernly equipped class based on the Chernivtsi Hospital 

for Emergency Care. The course duration was 1,5 hours. Course was divided in 7 
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stages: (1) initial paper testing - 10 min; (2) instructor‘s introduction – 5 min; (3) 

demonstration of 6 short training videos – 25 min; (4) comments and discussion - 

5 min; (5) students‘ practice with manikins - 30 min; (6) cross-exam and 

debriefing – 5 min; (7) final paper testing - 10 min. Initial and final graduates‘ 

academic achievements were used for association assessment. 

The results of initial testing in the set of BLS (1-12) questions was average 

50,8±10,6% (min17:max75) of correct answers and finally there was an 

improvement up to average 71,9±13,6% (min33:max100) (p<0,0001), significant 

difference in gaining of correct answers was +20,8±13,6% (min-25:max+50). 

The results of final CPR testing were the same in males 71,8±12,2% and females 

72,0±15,1% (p>0,05), in graduates with increased testing anxiety level 

72,4±14,6% and controls 71,4±13,0% (p>0,05).  

While there was no any difference in CPR graduates‘ performance 

depending on gender, pediatric score, anxiety testing, step II testing results etc, 

we revealed significant difference in final test results of Ukrainian and English 

speaking students. While the results of initial testing in the set of BLS (1-12) 

questions was average 52,5±13,2% in Ukrainian speaking students versus 

49,5±11,7% in English speaking students (p=0,17), the final results of this testing 

was average 76,2±12,7% in Ukrainian speaking students versus 69,1±11,3% in 

English speaking students (p<0,004). 

We have not revealed such difference as for the set of questions (13-24) 

dedicated to advanced life support (control questions), which were not discussed 

in this training. The results of initial testing in the set of ALS (13-24) questions 

was average 50,0±13,2% in Ukrainian speaking students versus 51,6±16,2% in 

English speaking students (p>0,05), the final results of this testing was average 

60,4±13,2% in Ukrainian speaking students versus 61,8±16,5% in English 

speaking students (p>0,05). 

In order to analyze such tendency we examined the indices in two 

subgroups of students: with gaining of more than 20 and equal/less than 20 

correct answers in final CPR testing. We have not revealed any differences in 

these two subgroups as for anxiety level (32,2±10,4 versus 30,4±9,2 points, 

p>0,05), as for initial (58,2±13,4 versus 58,2±14,5%, p>0,05) and final step II  

testing (78,8±12,9 versus 76,4±11,1%, p>0,05) etc. 

We have revealed significant difference as for the final testing in set of 

BLS CPR questions in English speaking students depending on gender: average 

71,1±12,6% in males versus 64,4±14,5% in females (p<0,05), which was 

associated with increased anxiety level in females (27,5±6,5 versus 23,5±5,9 

points in males, p<0,05),  while in Ukrainian speaking students final testing in set 

of BLS CPR questions was the same in both genders (average 73,9±10,9% in 

males versus 77,1±13,4% in females, p>0,05). 

Thus, CPR training significantly improved graduates‘ knowledge and 

practical skills of BLS algorithms, regardless of gender, general pediatrics 

scoring, anxiety testing, step II testing results. Difference of final CPR test results 

of Ukrainian and English speaking students was caused by insufficient gaining of 

correct answers in English speaking females with higher testing anxiety level. 
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РОЛЬ ВИКЛАДАЧА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ В РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛІНІЧНОЇ КАФЕДРИ МЕДИЧНОГО 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

О.І. Боднарюк, О.А. Андрієць 

Кафедра акушерства та гінекології  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Розвиток вищої освіти в Україні характеризується підвищенням вимог 

до професійної підготовки студентської молоді й зосередженням уваги на 

особистісному зростанні студентів, збагаченні їх духовними цінностями, 

формуванні кращих людських якостей, підготовці культурної людини. 

Виховна робота завжди є невід‘ємною частиною підготовки фахівців 

із вищою освітою, але надзвичайної актуальності вона набуває, коли 

йдеться про підготовку майбутніх лікарів. Особливості організації виховної 

роботи у вищих навчальних закладах (ВНЗ) медичного профілю широко 

обговорюються та аналізуються спеціалістами, але донині не існує універ-

сальних теорій, які можна було б однозначно покласти в її основу, тому 

проведення подальших досліджень у цьому напрямку є актуальним і 

необхідним. 

У викладача навчальна й виховна робота нероздільні, тому навчання - 

це основний, хоч і не єдиний шлях виховання. Виховання завжди включає в 

себе завдання організації спеціальної провідної діяльності, яка для 

студентів-медиків означає навчально-професійну (клінічну) діяльність. У 

межах вищої медичної освіти доречно використовувати й інші форми 

виховного впливу: виробничу практику на базі клінік; участь у громадських 

справах, спрямованих на боротьбу з соціально-значущими захворюваннями 

або на пропаганду здорового способу життя. Досягнення мети виховання 

можливе лише за умови комплексного підходу й залучення до цієї роботи 

всього професорсько-викладацького складу ВНЗ, органів студентського 

самоврядування, громадських об‘єднань студентської молоді.  

Виховна робота як теоретичної, так і клінічної кафедри медичного 

ВНЗ стосується залучення студентів до різноманітної діяльності за 

інтересами, участі в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших 

видах діяльності.  

Висока культура мислення, спілкування, мовлення, поведінки, 

зовнішності, володіння основами психології, морально-духовні цінності – 

духовний капітал педагога, який забезпечує успішність виховної роботи зі 

студентами.  

Успішність клінічної діяльності викладача, повага до нього з боку 

хворих, колег-лікарів та медичного персоналу поглиблюють виховний 

ефект особистості викладача клінічної кафедри медичного університету чи 

академії. Це означає, що викладач як вихователь має не тільки вивчати 

сучасні педагогічні доктрини та опановувати нові методи психотехніки, а й 

постійно працювати над самовдосконаленням у найширшому розумінні 

цього слова.  



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 32 

Отже, організація виховної роботи викладачем клінічної кафедри 

медичного ВНЗ потребує постійного вдосконалення, пошуку та втілення в 

життя нових форм та методів впливу на студентів, водночас зберігаючи 

традиційні види виховної діяльності. Виховання повинно носити творчий 

характер, орієнтуючись на проблеми, пов‘язані із специфікою медичного 

ВНЗ, високими стандартами сучасної медицини, які опановують студенти-

медики. Надзвичайно важливе завдання – створення належних умов для 

розвитку та задоволення культурних потреб студентів, для їх самореалізації, 

щоб випускники медичного університету чи академії стали не просто 

знаючими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими із 

демократичним баченням світу та етичним ставленням до нього, особливо 

до тих, кому невдовзі надаватимуть кваліфіковану медичну допомогу.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “РАДІОЛОГІЯ” 

В.Ю. Бодяка, Ю.Я. Чупровська 

Кафедра онкології та радіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сьогоднішній день роль дисципліни ―Радіологія‖ у підготовці 

майбутніх лікарів беззаперечно зростає. Це зумовлено тим, що променеві 

методи дослідження посідають провідне місце у діагностиці переважної 

більшості захворювань. В останні роки медична галузь значно поповнилася 

новими сучасними методами променевої діагностики, що вимагає від лікаря 

вміння з великої кількості існуючих методів обстеження обрати 

оптимальний для виявлення функціонально-морфологічних змін внутрішніх 

органів, інтерпретувати отримані данні щодо встановлення клінічного 

діагнозу. 

Дисципліна ―радіологія‖ розрахована на 120 годин, з яких 60 годин – 

практичні заняття, 40 годин – самостійна робота та 20 годин – лекції. 

Самостійна робота включає написання рефератів або підготовку презентації 

з питань, які винесені на самостійне вивчення. 

За останні роки викладачі кафедри видали навчально-методичні 

посібники, як для українських, так і для іноземних студентів, а також 

підручник. Це значно покращує навчальний процес, оскільки студентам 

полегшується підготовка до практичних занять. 

На кожному занятті викладачі постійно повторюють зі студентами 

питання анатомії, фізіології відповідних органів та систем організму 

людини, пояснюють питання патогенезу, клінічного перебігу, діагностики 

захворювань, які вивчають оскільки студентам 3-го курсу важко 

орієнтуватися у питаннях діагностики та лікування захворювань, які 

вивчають на старших курсах. 

Студенти разом з викладачами постійно відвідують відділення 

променевої діагностики, часто присутні під час виконання комп‘ютерної 

томографії, ультразвукового дослідження, тощо. Викладачі кафедри 

доступно пояснюють будову рентген-апарату, комп‘ютерного томографу, 
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принцип їх роботи, покази та протипокази до виконання досліджень. На 

кафедрі є досить великий архів унікальних рентгенограм та томограм 

хворих на різні захворювання, які використовують викладачі під час 

проведення практичних занять.  

Впродовж 2-х семестрів викладається дисципліна ―Радіологія‖, яка має 

один заключний модуль. З метою підвищення та контролю рівня знань 

студентів нами запроваджено один проміжний модульний контроль із 

загальних питань діагностичної радіології. Проміжний модульний контроль 

включає вирішення 10 тестових завдань та усне опитування. 

Заключний модульний контроль включає перевірку вихідного рівня 

знань за допомогою комп‘ютерного тестового контролю, усну відповідь на 

3 запитання та перевірку практичних навичок (опис рентгенограм). 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ: 

МАГНІТОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ (МРТ) 

В.Ф. Боєчко  

Кафедра біoлoгічнoї фізики та медичної інфoрматики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Букoвинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Людина – це одна із найскладніших динамічних, саморегулюючих і 

самовідновлюючих систем, які вивчає людство. Для проведення 

діагностування чи лікування будь-якої патології потрібно застосувати різні 

методи дослідження. Зокрема, ультразвукову і рентгенівську діагностику, 

магніторезонансну томографію та багато інших методик. Всі види 

діагностики ґрунтуються на певних фізичних поняттях і законах. Наприклад, 

для розуміння методу МРТ необхідно вводити такі поняття: 

- Магнітне поле, що характеризується магнітною індукцією В, яка 

вимірюється в Тл. Величина магнітної індукції, що застосовується в МРТ 

діагностиці змінюється від 0,064 – 15 Тл. 

- Розчеплення енергетичних рівнів атомів  молекул у магнітному 

полі. Виникають додаткові електронні переходи. 

- Орбітальний магнітний момент електрона Рl , що дорівнює :  

 

де  - заряд електрона;  – швидкість руху; r – радіус орбіти. 

- Власний магнітний момент електрона РS , що дорівнює: 

 

де  - заряд електрона; m – маса електрона;  - постійна Планка. 

- Механічний момент кількості руху електрона, що дорівнює L =mvr. 

- Гіромагнітне відношення j: 
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- Резонансна електромагнітна хвиля, яка при взаємодії із атомами 

водню (гідрогеном) тканини несе певну інформацію про їх стан. Резонансна 

частота електромагнітної хвилі визначається умовою: 

 
Носієм інформації про стан тканини, органу є атоми водню. Вибір 

атомів водню пов‘язано із тим, що гіромагнітне відношення для атомів 

водню є найбільшим серед інших атомів і атоми водню є в кожній тканині в 

різних кількостях. Взаємодія резонансної електромагнітної хвилі із 

сумарними магнітними моментами водню дозволяє отримати інформацію 

про стан тканини чи органу. В нормі тканини чи орган дають одне 

зображення, а при виникненні патології зовсім інше. 

МРТ – це найкращий метод діагностування м‘яких тканин, а для 

кісткової тканини це – рентгенівські промені.  

 

РОЛЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕДИКА 

Л.Д. Борейко
1
, І.А. Плеш

1
, Г.І. Кшановська

1
, Б.П. Сенюк

2
, С.В. Юрнюк

3
  

1
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

2
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини 

3
Кафедра фармації 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реалії сьогодення вимагають підготовки компетентного, квалі-

фікованого, конкурентоспроможного медичного працівника, який володіє 

знаннями, вміннями та навичками на професійному рівні, здатний до 

ефективної діяльності на рівні світових стандартів, готовий до професійної 

мобільності.  

Важливою складовою навчального процесу є практична підготовка 

студентів, яка передбачає принципи безперервності і послідовності  та 

здійснюється у відповідності з діючими навчальним планом і програмами. 

Сучасна клінічна практика вимагає фахівців, що володіють сучасними 

технологіями догляду за пацієнтами та надання медичних послуг відповідно 

до європейських стандартів.  

Під час практичних занять з дисципліни «Догляд за хворими», 

«Сестринська практика» викладачі звертають увагу на опанування 

студентами основних прийомів професійної діяльності молодшої медичної 

сестри з догляду за хворими на основі глибокого знання та розуміння 

особливостей функціонування організму хворої людини із дотриманням 

принципів медичної етики та деонтології та основною маніпуляційною 

технікою медичної сестри терапевтичного стаціонару. При цьому важливим 

є вивчення гігієнічних, профілактичних та лікувальних заходів, які входять 

до компетенції середнього медичного персоналу і застосовуються для 

створення комфортних умов перебування хворого у медичному закладі, 
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сприяння якнайшвидшого одужання пацієнта, запобігання розвитку 

ускладнень. 

Під час практичного заняття використовуються: демонстрація 

практичних навиків, моделювання виробничої ситуації, ділові ігри,  

самостійне виконання завдань та відпрацювання практичних навичок і 

вмінь згідно з алгоритмом,  обговорення допущених помилок, самостійне 

засвоєння практичних навичок та вмінь у позааудиторний час. 

Частина практичних занять з клінічних дисциплін на кафедрі 

проводиться в кабінеті доклінічної підготовки, який оснащений фантомами, 

муляжами, інструментарієм та іншими предметами догляду за хворими. 

Студенти мають змогу відпрацьовувати практичні навички, що дозволяє у 

доклінічних умовах імітувати реальні умови виконання цієї роботи в клініці.  

Під час практичних занять студенти мають можливість відпрацювати  

окремі маніпуляції (внутрішньошкірні, підшкірні,  внутрішньом‘язові та 

внутрішньовенні ін'єкції) на волонтерах, в ролі яких виступають самі 

студенти. Слід відмітити, що студенти відпрацьовують одне на одному 

маніпуляції в тому разі, якщо останні не супроводжуються ризиком для 

здоров‘я або не зачіпають почуття власної гідності (наприклад, заходи 

особистої гігієни тощо). У процесі практичного навчання студенти можуть 

виявити свої організаторські здібності та психологічну готовність 

працювати індивідуально і в команді. 

Контроль якості засвоєних умінь і навичок проводиться викладачами 

на практичних заняттях та при проведенні модульного контролю.  

Отже, на кафедрі створені всі умови для професійної самореалізації 

особистості. Формування професійних компетентностей майбутнього 

фахівця-медика вимагає принципово нового підходу: інтеграції професійної 

освіти, практичної діяльності та інтенсивного впровадження інноваційних 

технологій, що дасть у подальшому можливість нашим випускникам бути 

конкурентоспроможними на національному ринку праці. 

 

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДСЕСТРИНСТВО В 

ГЕРОНТОЛОГІЇ, ГЕРІАТРІЇ ТА ПАЛІАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ» 

Л.Д.Борейко
1
, С.Б. Семененко, І.Р.

2
,  Тимофійчук 

2
, М.І. Бачу

1
,  

Л.О. Антонюк-Штефаніка
1
, Д.К. Григорець

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 

Раннє виявлення, лікування і запобігання патологічним процесам є 

важливим моментом у комплексі заходів, спрямованих на профілактику 

передчасного старіння. При цьому значно зростає роль медичної сестри. 

Адже суспільство вже більше почало усвідомлювати значимість людської 

особистості, а це потребує від середнього медичного персоналу 

диференційованого підходу до пацієнтів з урахуванням не лише їх статі, 

соціального статусу, особливостей характеру, але і віку. 
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Саме тому важливим є вивчення медичними сестрами дисципліни 

―Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині‖, 

завданням якої є підготовка високопрофесійної медичної сестри для 

самостійної роботи в будинках-інтернатах для престарілих або як 

помічника сімейного лікаря. 

Актуальність вивчення дисципліни пов‘язана зі швидкими темпами 

постаріння населення в Україні та зростанням кількості геріатричних 

пацієнтів, збільшенням онкологічних захворювань серед населення та 

висока смертність від них, що потребує геріатричної та 

паліативної/хоспісної допомоги. 

Під час лекцій звертається увага на етіолого-епідеміологічні дані, 

класифікацію, особливості здійснення медсестринського процесу при 

догляді за геріатричними пацієнтами, профілактику загострень, принципи 

фармакотерапії в геріатрії. 

Вивчення даної дисципліни дає змогу медичним сестрам визначати 

вікові зміни, що відбуваються в старіючому організмі, особливості перебігу 

захворювань різних систем і органів в осіб літнього та старечого віку, 

виявляти проблеми пацієнта, виокремлювати серед них пріоритетні та 

потенційні, складати та реалізувати план медсестринських втручань, 

виконувати оцінку та корекцію за потреби, здійснювати профілактику цих 

захворювань; оволодіти практичними навиками з догляду за пацієнтами при 

здійсненні паліативної та хоспісної допомоги,  з догляду за пацієнтами 

геріатричних вікових груп з різними нозологічними формами хронічних 

хвороб. 

При підготовці до практичних занять важливим є забезпечення 

студентів навчальною літературою, яка дає можливість отримати повну 

інформацію, а також самостійно опрацьовувати матеріал. Для цього 

кафедрою виданий та впроваджений у навчальний процес навчальний 

посібник ―Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній 

медицині‖ (укладачі: Плеш І.А., Борейко Л.Д., Квасницька О.Б.). 

Самостійна позааудиторна робота студентів спрямована на самос-

тійне вивчення літератури з питань етико-деонтологічних особливостей 

спілкування з пацієнтами похилого та старечого віку, безнадійно хворими 

пацієнтами та їхніми родичами; виконання індивідуальних завдань 

викладача з відпрацювання вмінь та навичок надання допомоги, зокрема й 

паліативної, пацієнтам та членам їхніх родини. 

Використання різних методів самостійної роботи (тестування, пись-

мові роботи, розв‘язування клінічних задач, складання схем, таблиць, усні 

рецензії на відповіді одногрупників, участь у проведенні ―ділових ігор‖) 

розвиває у студентів вміння на практиці застосувати теоретичні знання, 

підвищує зацікавленість до майбутньої професії, сприяє позитивному їх 

ставленню до вивчення дисципліни.  

Важливим аспектом під час вивчення дисципліни є формування вмінь 

у майбутньої медичної сестри щодо встановлення психологічного контакту 

як із самим пацієнтом, так із його родиною. 
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На практичних заняттях звертається увага на здійснення догляду за 

геронтологічними хворими, самостійне виконання лікарських призначень, 

практичну роботу в маніпуляційних кабінетах, допомогу медсестрам 

стаціонару у виконанні різних маніпуляцій.  

Отже, вивчення дисципліни ―Медсестринство в геронтології, геріатрії 

та паліативній  медицині‖ допоможе медичним сестрам здобути знання щодо 

особливостей вікових змін в організмі старіючої людини та догляду за ними.  

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

МЕДИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

А. С. Борисюк 

Кафедра психології та філософії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Система освіти вважається ефективною, коли результатом її 

діяльності буде компетентна особистість, яка володіє не тільки знаннями, 

професіоналізмом, високими моральними якостями, але й може діяти 

адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи ці знання і беручи на себе 

відповідальність за діяльність. 

Медична психологія – це відносно нова для України, але добре відома 

у світі й розвинена галузь психології, що вивчає психологічні особливості 

людей із різноманітними захворюваннями, взаємини пацієнтів і медичних 

працівників, методи психокорекційної та психотерапевтичної допомоги 

пацієнтам тощо. 

Потреба у фахівцях медичних психологах існує не лише в Україні і не 

лише сьогодні. Насправді у розвинених країнах медичні (клінічні) 

психологи є незамінними членами професійних команд практично усіх 

медичних установ. Проте потреба нашої країни у медичних психологах і 

справді нині є надзвичайно високою. Події останніх трьох років призвели 

до стрімкого зростання рівня невротизації населення, велика кількість 

наших співгромадян брала участь у бойових діях чи була їх свідком, у 

країні зросла кількість внутрішньо переміщених осіб, біженців та пере-

селенців. Все це неминуче призводить до психологічних криз, посттрав-

матичних стресових розладів, зростання конфліктності, вразливості тощо. 

Допомога таким людям – професійна функція медичного психолога, що ще 

раз підтверджує необхідність розвитку їх професійної компетентності в 

тому числі й у процесі навчально-виробничої практики. 

Мета виробничої практики полягає у перевірці й закріпленні знань, 

отриманих студентами при вивченні основних клінічних, психологічних та 

інших дисциплін, подальшому вдосконаленні практичних навичок, набутих 

упродовж навчального року, ознайомленні з організацією лікувальної 

справи та умовами роботи медичного психолога в медичних закладах.   

Практика дає можливість студентам ознайомитись з умовами роботи 

медичного психолога, з організацією лікувальної, протиепідемічної, 
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санітарно-освітньої, профілактичної, психодіагностичної, психокорекційної 

та консультативної роботи, з основами етики й медичної та психологічної 

деонтології, а також набути й закріпити навички, професійно необхідні 

медичному психологу. 

Наскрізна програма з виробничої практики охоплює п‘ять курсів (з 

другого по шостий) і за внутрішньою логікою відповідає послідовності 

викладання клінічних та психологічних дисциплін для спеціальності 

―Медична психологія‖. 

Процес розвитку професійної компетентності студентів, у тому числі і 

під час виробничої практики, містить наступні стадії: становлення, 

активного розвитку, саморозвитку. На стадії становлення відбувається 

засвоєння студентами знань, вироблення умінь на репродуктивному рівні, 

формуються мотивація до навчання, позитивне ставлення до навчально-

пізнавальної діяльності. На цьому етапі найбільшого розвитку набувають 

такі компоненти професійної компетентності, як мотиваційний та емоційно-

вольовий. На стадії активного розвитку студенти осмислено оперують 

уміннями та знаннями, мають потребу в особистій самореалізації в 

освітньому середовищі, розвивають такі якості, як рефлективність, креатив-

ність, критичність мислення, володіють сформованими навичками саморе-

гуляції навчально-пізнавальної діяльності. На даному етапі найбільш актив-

но розвиваються такі компоненти професійної компетентності, як когнітив-

ний та діяльнісний. Основна мета стадії саморозвитку – розвиток самостій-

ності, творчої активності, самоорганізації та самоуправління своєї діяльнос-

ті, актуалізація потреби у саморозвитку. На даному етапі спостерігається 

інтегрування всіх компонентів на базі рефлексивної діяльності. 

Тож вдосконалення підготовки, посилення її практичної спрямо-

ваності під час виробничої практики потребує застосування таких форм, 

методів і засобів навчання, які б максимально активізували пізнавальну 

діяльність майбутніх медичних психологів. 
 

З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ 

Р.Є. Булик, М.І. Кривчанська, Н.В. Черновська  

Кафедра медичної біології та генетики 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

У період 2014-2019 pp. Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» був базовим з проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади з медичної біології. Проведення 

студентської олімпіади підвищує статус навчального закладу, кафедри, 

факультету, це досвід співпраці з іншими закладами вищої освіти, а участь в 

олімпіадах – статус самого студента. Зазвичай, студенти-переможці 

олімпіад – це всебічно розвинені молоді люди, активні члени студентського 

наукового товариства (гуртка), гордість університету, майбутнє України. 

Студентські олімпіади – це обмін досвідом, сучасною інформацією, це 
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насамперед, самоствердження, що сприяє підвищенню мотивації до 

навчання, це нові знайомства, друзі. Основна мета – це підтримка 

обдарованої молоді, виявлення найкращих студентів, а в подальшому 

залучення їх до наукової роботи, можливості участі у різних грантових 

проектах тощо. Підготовку студентів до олімпіади здійснюють провідні 

фахівці кафедри, що дає змогу студентам отримати глибокі теоретичні 

знання, практичний досвід, і загалом сприяє підвищенню наукового 

потенціалу студента. 

За цей час участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з медичної 

біології взяли понад 200 призерів І етапу та понад 20 студентів стали 

переможцями ІІ етапу. Щорічно участь у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді беруть понад 20 закладів вищої освіти України. 

Оргкомітет олімпіади, серед найважливіших пріоритетів її проведення, 

бачив передусім стимулювання інтересу до крашого вивчення медичної 

біології у всіх регіонах України, – шляхом проведення чесного й 

принципового змагання учасників за прозорою, чітко продуманою системою 

проведення турів олімпіади, перевірки робіт та визначення переможців. 

Олімпіада складалась із трьох турів: І тур – письмове інтегроване завдання; 

II тур – комп'ютерне тестування; ІІІ тур – співбесіда по визначенню та опису 

мікро- та макропрепаратів. Для забезпечення об'єктивного проведення 

другого етапу олімпіади створюється апеляційна комісія. Переможці та 

номінанти визначались тільки в особистому заліку, завдання в межах 

навчального матеріалу з медичної біології для студентів медичних, 

класичних університетів та медичних інститутів України.  

Кафедрою медичної біології та генетики підготовленні методичні 

рекомендації, де викладено загальні положення та порядок проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади. Наведена підбірка тестів для 

проведення теоретичного комп‘ютерного тестування, перелік мікро- та 

макропрепаратів, приклади письмового інтегрованого завдання тощо. 

Упродовж шести років ніхто не залишився переможеним, перемогли 

всі, адже поглибили свої знання й навички, відчули впевненість у собі, 

показали високі досягнення під час конкурсних турів. 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ 

Р.Є. Булик, Н.В. Черновська  

Кафедра медичної біології та генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

У свій час став крилатим вислів видатного патологоанатома 

В.І. Давидовського: "Медицина в плані теорії – це, перш за все, загальна 

біологія". Він засвідчує важливе значення біології у навчанні сучасного 

медичного працівника будь-якої кваліфікації і спеціальності. Замість 

загальної з'явилась медична біологія, роль якої в медичній освіті не стала 

менш значимою, але суттєво зменшилась кількість навчальних годин для її 

вивчення і засвоєння. З появою ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1» 
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зросли вимоги до виживання знань з медичної біології, адже цей іспит 

здають студенти по завершенню третього курсу, які мають володіти 

значним обсягом інформації з різних навчальних дисциплін і серед них – з 

медичної біології, яку вивчають впродовж двох семестрів на І курсі. Це 

означає, що медичну біологію слід викладати так, щоб основи знань з усіх 

розділів, а саме з біології клітини, загальної і медичної генетики, медичної 

паразитології тощо, надовго залишалися в пам'яті студентів. Відомо, що 

краще запам‘ятовуються теоретичні знання, які яскраво проілюстровані, 

закріплені практично чи наведені прикладами з клінічної практики.  

З цією метою під час практичних занять використовуються тестові 

ситуаційні завдання аналогічні тим, які використовуються у буклетах ліцен-

зійного інтегрованого іспиту «Крок 1» останніх десяти років. Такі завдання 

вводимо до методичних вказівок практичних занять з різних розділів 

навчальної дисципліни і контролюємо їх вивчення під час кожного заняття з 

наступним обговоренням правильних відповідей і зроблених помилок.  

Розв‘язування ситуаційних завдань сприяє вихованню логічного 

мислення, вмінню концентрувати і використовувати отриманні знання. 

Працюючи в такому напрямку, ми пішли далі: пропонуємо студентам 

самостійно складати ситуаційні завдання під час самопідготовки до 

практичних занять. Для того, щоб правильно, коротко і точно 

сформулювати ситуацію і визначитися із запитанням студент має добре 

засвоїти матеріал теми по підручнику і додатковій літературі. Завдання 

викладача – спрямувати зусилля студента на досягнення ефекту за 

коротший проміжок часу, тобто навчити його вчитися. Також виживанню 

знань сприяють використання ділових ігор на практичних заняттях з тих 

тем, де вивчаються спадкові хвороби і на заняттях з медичної паразитології. 

Між студентами розподіляються ролі лікарів різної спеціалізації і пацієнтів 

з різноманітними скаргами. Колективне обговорення проблеми з 

визначенням діагнозу сприяє більш глибокому засвоєнню матеріалу і його 

запам‘ятовуванню надовго.  

Позитивні результати такого навчання спостерігаємо під час самих 

занять і на підсумкових модульних контролях, а за результатами 

ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1» студенти Буковинського 

державного медичного університету демонструють хороші знання з 

медичної біології. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ РОЛЬ У 

ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО 

ЛІКАРЯ-ПЕДІАТРА 

О.Г. Буряк, В.В. Понюк 

Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Професійний рівень лікарів повинен постійно підвищуватися і 

починатися цей процес повинен ще зі студентської лави. У процесі 
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навчання важливо виявляти готовність до самостійної діяльності в усіх 

сферах медичної діяльності та в структурі багатьох медичних підрозділів, 

науково-дослідних інститутах, органах управління медичною діяльністю, 

спеціальних навчальних закладах. 

Тому поряд із теоретичними професійними знаннями випускник 

медичного закладу вищої освіти повинен отримати навички самоосвіти та 

самореалізації. Ці якості майбутній фахівець може набути лише при 

поєднанні навчання з науково-дослідною діяльністю. 

Сучасне поняття «науково-дослідна робота студентів» включає в 

себе два взаємопов‘язаних елементи: навчання студентів елементам 

дослідницької роботи та власне наукові дослідження, що проводяться 

студентами під керівництвом викладачів. 

На кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

використовується робота у студентському науковому гуртку: підготовка тез 

доповідей, статей та мультимедійних презентацій доповідей, які сприяють 

розвитку наукового потенціалу студентів та формуванню навичок 

самостійного творчого дослідницького пошуку. Цей вид роботи передбачає 

вирішення творчих завдань, як правило, професійно-орієнтованого 

характеру, що сприяє мотивації студентів до навчання, підвищення 

пізнавального інтересу до навчальної дисципліни. 

До науково-дослідної роботи залучаються найбільш активні, 

ініціативні студенти з високими показниками академічної успішності. На 

молодших курсах виконуються теоретичні види робіт. Це сприяє 

розширенню діапазону теоретичних знань, вироблення навичок пошуку та 

аналізу наукової інформації, систематизації даних. Студенти старших 

курсів виконують наукові роботи, які передбачають проведення власних 

експериментальних досліджень. Цей вид науково-дослідної роботи 

дозволяє виробити навички самостійного планування експерименту, аналізу 

отриманих даних, формулювання висновків, тобто сприяє формуванню 

компетенцій фахівця.  

Формами наукової роботи на кафедрі є: науково-інформаційний 

пошук, обговорення наукових проблем і доповідей на засіданнях гуртка, 

публікація наукових статей, участь у конференціях, круглих столах. При 

цьому студенти вчаться відбирати головні положення виконаної роботи, 

представити їх найбільш наочно, вести дискусію, шанобливо ставиться до 

думки опонентів, тобто отримують комунікативні навички, без яких в даний 

час не може бути гарного фахівця в галузі медицини. 

У студентському науковому гуртку кафедри студенти ведуть 

науково-дослідну діяльність з теоретичних і практичних проблем педіатрії, 

неонатології та перинатальної медицини. Щорічно учасники гуртка 

приймають участь у міжвузівських наукових конференціях студентів та 

молодих вчених як в Україні, так і за її межами. Публікують результати 

досліджень у наукових журналах і збірниках. 

Практика показує, що випускники, які активно займаються науково-

дослідною роботою в період навчання, є більш ініціативними, швидше 
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адаптуються до умов професійної діяльності у період реформування 

системи охорони здоров‘я, а значить, є найбільш конкурентоспроможними 

на ринку праці. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ 

НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ 

В.Л. Васюк, М.В. Гасько, П.Є. Ковальчук 

Кафедра травматології та ортопедії  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Орієнтація вищої медичної школи на підготовку сімейного лікаря 

вимагає переосмислення змісту навчання, переліку знань та вмінь, які 

потрібні саме сімейному лікарю, а не «вузькому» фахівцю. Лікар загальної 

практики повинен добре діагностувати пошкодження та найбільш поширені 

захворювання опорно-рухового апарата, розпізнавати небезпечні 

ускладнення травм та вміти надати невідкладну допомогу на 

догоспітальному етапі. 

Викладання травматології та ортопедії на кафедрі проводиться по 

загальноприйнятій програмі для медичних вузів, затвердженій МОЗ 

України. 

Кількість часу аудиторних занять з травматології та ортопедії, 

відведено навчальними планами є недостатньою. Діюча навчальна програма 

з травматології та ортопедії обмежується 90 годинами, з яких тільки 40 

годин є аудиторними. Виникла диспропорція  між обсягом інформації в 

підручниках та часом на їх засвоєння. Для вирішення цієї проблеми 

співробітниками кафедри виданий навчальний посібник, який містить 

алгоритми із більшості розділів навчальної програми. Студенти мають 

змогу використовувати для підготовки до практичних занять матеріали 

дистанційного навчання, які розміщенні в середовищі «Moodle». 

Багато невирішених питань залишається під час відпрацювання 

практичних навичок з надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. 

Під час опанування студентами практичних навичок  використовуються 

шини Крамера, Дітерікса, Томаса, комірці Шанца, ортези, косиночні 

пов‘язки, для тимчасової зупинки кровотечі – джгути Есмарха, турнікети. 

Велика кількість студентів у групі-12-14, а одночасно на кафедрі займається 

2-3 групи, робить неможливим відвідування багатьох лікувально-

діагностичних підрозділів (перев‘язочної, гіпсовочної, операційної). Тому 

під час практичних занять студенти не завжди мають можливість побачити 

пункцію суглобів, вправлення вивихів, накладання системи скелетного 

витягання, накладання гіпсових пов‘язок.  

У зв‘язку з чим для якісного опанування студентами практичних 

навичок ми вважаємо необхідним створення окремого кабінету для 

опанування практичними навичками та оснащення його сучасними 

засобами  транспортної іммобілізації, фантомами та муляжами, але таким 

може бути симуляційний центр БДМУ. 
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Подібний підхід, незважаючи на обмежений обсяг навчальних занять, 

дозволить покращити практичну підготовку, яка потрібна лікарю загальної 

практики.   

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» СТУДЕНТАМ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

І.Д. Візнюк 

Кафедра гігієни та екології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Професійна діяльність у стоматологічній галузі пов‘язана з впливом 

негативних чинників різноманітного походження. Робота стоматолога 

потребує наукового обґрунтування та запровадження адекватних, 

доцільних та ефективних заходів щодо надійної охорони праці. 

Пріоритетним завданням вищих навчальних закладів є підготовка 

висококваліфікованого фахівця, органічно адаптованого до взаємодії з 

навколишнім світом,  спроможного до вирішення завдань охорони здоров‘я. 

З метою забезпечення суттєвого підвищення рівня знань з проблем 

охорони праці серед майбутніх стоматологів на кафедрі гігієни та екології  

для студентів 5 курсу стоматологічного факультету (спеціальність 

«Стоматологія», ОКР – спеціаліст) викладається нормативна навчальна 

дисципліна «Охорона праці в галузі». 

Велике значення у підготовці майбутніх фахівців є організація 

самостійної роботи, впровадження якої привчає студентів до більш 

глибокого опрацювання навчального матеріалу, дозволяє інтегрувати знан-

ня, набуті при вивченні інших дисциплін, сприяє розвитку у майбутнього 

фахівця логічного мислення. 

Для студентів стоматологічного факультету на кафедрі впроваджена 

така форма позааудиторної  роботи, як створення презентацій та написання 

рефератів на теми: «Закон України «Про колективні договори та угоди» та 

його зміст», «Закон України «Про загальнообов‘язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності», «Охорона праці жінок, неповнолітніх, 

інвалідів», «Медичні огляди медичних працівників», «Гарантії прав 

працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі 

умови праці». 

Такі форми самостійної роботи студентів поглиблюють теоретичні 

знання з охорони праці, розширюють кругозір студента, сприяють його 

самовдосконаленню. 

Самостійна робота зараховується студенту після її захисту на 

практичному занятті. За успішно виконану індивідуальну роботу студентам 

нараховуються додаткові бали до поточного контролю, а рейтингові 

відеоролики, анімація, аудіо- та відеопрезентації поповнюють тематичний 
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розділ електронного навчального курсу в інформаційному середовищі 

«MOODLЕ» з посиланням на автора матеріалу. 

Важливою умовою поглибленого вивчення дисципліни «Охорона 

праці в галузі» є впровадження дистанційного навчання з використанням 

інформаційного середовища MOODLЕ. 

Використовуючи сервер дистанційного навчання, студент має 

можливість через Інтернет ознайомитися з навчальним матеріалом, який 

подається у вигляді інформаційних ресурсів. Тестові завдання сприяють 

закріпленню вивченого матеріалу, формуванню практичних навичок і 

правил щодо охорони праці стоматологів. 

Отже, запропонована методика викладання навчальної дисципліни 

дозволяє покращати теоретичну і практичну підготовку студентів. 

 

HOW TO HELP YOUR STUDENTS SUCCEED IN READING 

N.I. Voytkevich 

Department of the Foreign Languages  

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Most students and English language learners (ELLs) find reading as one of 

the most challenging parts of the exams FCE, TOEFL, PET, APTIS etc. There 

are probably two reasons why: they don‘t read enough even in their own 

language and they don‘t know what techniques to use while doing exam tasks. 

Therefore, it‘s high time that we started reading in our classroom and stopped 

setting reading exercises as the homework. 

The instructor is supposed to be aware of teaching reading strategies, 

introducing ELLs to the texts and gradually creating conditions that will be as 

close as possible to the those of the real test. Very often a question arises: what to 

read? The biggest mistake that we can make is to read only stories. Once we 

introduce ELLs to different types of texts, they will make a connection between 

what they are learning and the ‗real‘ outside world. It will automatically provide 

motivation for further learning. Try reading: letters and e-mails, articles from 

newspapers and magazines, internet blogs, announcements, messages, notes, ads, 

etc. 

Different exam tasks demand using different reading strategies. Therefore at 

the lessons, students can be given useful tools by doing various types of reading 

exercises. All of them can be divided into pre-reading, while-reading and post-

reading exercises.  

Pre-reading activities may include previewing and question & answer 

(Q&A) work. The first one assumes using headlines or titles, images or photos, 

signal words or format. Before reading the text ask your ELLs what they think it 

will be about. Q&A work implies making questions by the learners themselves 

about what they would like to learn from the text. 

While-reading activities can be successfully performed using visualization 

or graphic organizers. Your learners are given a table or diagram summarizing 

information from the text. For example, with the words 
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Who/What/When/Where/Why/How in each column. ELLs make notes or fill in 

the table in the corresponding columns. Word-hunt is another productive activity 

that can be done while reading the text (find appropriate English equivalent). 

Post-reading exercises, first of all, include summarizing. Ask your ELLs to give a 

brief outline of the content in 2-3 sentences. In addition, common post-reading 

tasks are multiple choice (after reading the text for the second time, ask the 

students to answer each question without using the suggested options. Next, ask 

to explain which options are INCORRECT. Finally, suggest that they select an 

option closest to their own version); matching (first, ask students to take a look at 

the suggested excerpts of sentences. After that, they must scan the text to find 

answers. Ask to underline the expressions with SIMILAR / IDENTICAL 

MEANINGS in the text, as in the proposed options; match terms with their 

definitions); gapped texts (ask the students to read the text carefully, paying 

attention to the sentences and the words on both sides of the gaps. Students try to 

fill in the gaps with their own words. After that, pay attention to nouns, pronouns 

and adjectives in the text and the options, ask what they are about. It is rather 

useful and helpful task to train ELLs in grammar and use of English as well).       

Many ELLs make a typical mistake while reading: they try to read every 

sentence carefully and translate everything. There‘s no need of doing it. 

Skimming and scanning are the two techniques that will help you to achieve 

better results and to teach your learners to read much quicker. Skimming implies 

handing out different magazines or newspapers in English telling the group they 

have 5-10 minutes (it depends). They are supposed to choose themselves any 

piece of text. After that they are asked to share with their group-mates what 

interesting facts, useful information they remember after reading. Scanning 

assumes reading for a certain purpose. For example, find out an exact answer to a 

certain question. Keeping within time limits is very important. It stimulates your 

learners to be more motivated and attentive. 

When you are sure that your students already know what and how to do at 

the exam, it‘s time to try mock tests. You can help your students by: reducing the 

number of distracting options. For example, provide fewer options in multiple 

choice, the number of sentences for gap-fill must match the number of spaces; 

highlighting the parts of the text where they can find answers; limiting the time of 

doing the tasks and prohibiting the use of dictionaries; finally, try to do the papers 

from the previous years. 

 

ЗНАЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У 

СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

Л.О. Волошина, М.В. Патратій  

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформа медицини та освіти направлена на покращення підготовки 

якісних випускників вищих медичних закладів, що базується на досягненні 

належного рівня як теоретичних знань, так і практичних вмінь. Суттєве 
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значення у формуванні майбутнього медичного фахівця має клінічне 

мислення, яке включає правильність складання плану обстеження пацієнта, 

інтерпретування лабораторно-інструментальних досліджень, оцінку особли-

востей перебігу хвороби, формування плану лікування та оцінювання його 

терапевтичних результатів.  

Інтеграція української системи медичної освіти в європейську 

повинна враховувати особливості вже відпрацьованих методологічних 

форм підготовки студентів в українських вишах і лише в поєднанні з 

іншими методологіями спрямовуватися на покращення освіти майбутніх 

медичних фахівців. Початкові етапи становлення лікаря включають 

проблему поборення сором‘язливості та невпевненості перед пацієнтом та 

колегами, яке може базуватися на різних формуючих факторах: як 

особистих, так і зовнішніх. Розвиток клінічного мислення у майбутнього 

лікаря формується не лише в дискусії з колегами, але й під час ретельного 

розбору і вдумливого аналізу історії хвороби хворого, яке є запорукою 

кваліфікаційної майстерності фахівця в майбутньому. 

Сучасні інноваційні гаджетні та інтернет-технології, а також тестовий 

підхід оцінювання знань студента, зменшення предметних лекційних годин, 

«протокольний» підхід до лікування нозологій значно обмежують час 

роботи майбутніх лікарів з пацієнтами та сприяють трафаретному мислен-

ню, зменшуючи творчий компонент в лікувальному процесі. За рахунок 

цього обмежується формування чуйності, співчуття, персоніфікованого 

підходу в клінічному мисленні студента.  

Поступове формування тактовної поведінки відбувається під час спіл-

кування студента з хворим, коли задаються запитань, надаються реко-

мендації, в т.ч. санітарно-просвітницького характеру. Таким чином студен-

ти навчаються вмінню заспокоювати людину, переконувати в доцільності 

чи необхідності тих чи інших маніпуляцій або діагностично-лікувальних 

заходів. 

У формуванні кваліфікованого фахівця велике значення має як 

самостійна, так і групова робота з пацієнтом, яка є основою вдосконалення 

практичних навичок, формування професійного мислення, міжособистіс-

ного спілкування та вміння пошуку персоніфікованого підходу до пацієнта. 

 

УСПІШНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  

Н.С. Волошинович  

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Успішність особистості залежить від багатьох зовнішніх факторів та 

внутрішніх можливостей і особливостей людини. Коли мова йде про 

успішність, мають на увазі вміння, навики та знання, що дають можливість 

досягти поставленої мети; активність особистості в соціально-політичному 

житті. Успіх залежить від соціальних, педагогічних, особистісних, 

психофізіологічних особливостей та можливостей людини. Успішність 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 47 

може мати різний зміст та спрямованість, що пов‘язано з відмінностями 

мотивів, критеріїв, форм досягнення успіху. Виокремлюють такі мотиви:  

досягнення в процесі самореалізації, статус та престиж. На думку А. Адлера, 

конструктивне самоствердження співпадає з самореалізацією, здійснюється 

за рахунок конкретних досягнень людини, при цьому прагнення до 

вивищення щодо інших людей відходить на задній план. 

У педагогічній та психологічній літературі успішність вивчається в 

контексті результатів виховного та навчального процесу. Педагогічні 

психологи, педагоги відмічають педагогічні і психологічні особливості 

успішності студентів, вихованців. Педагоги орієнтуються на фонд 

засвоєних знань, практичних вмінь; психологи, відповідно, орієнтуються на 

психологічні особливості студентів, рівень їхнього навчання, їх 

пізнавальної активності, формалізованим ставленням до отриманих знань. 

Під час навчання у вищому навчальному закладі успішність 

характеризується не тільки відмінними результатами  у навчальному 

процесі, а також, і успіхами у науці, творчості, рівнем отриманих 

професійно-важливих вмінь та знань. 

У професійному розвитку та становленні особливого значення 

набувають особистісні характеристики майбутніх фахівців. Структурні 

складові особистості – є основою для професійного розвитку, визначають 

інтерес до навчання, професійної діяльності, суспільного життя.  

Успішність в професійній діяльності залежить від розвитку 

професійно-важливих якостей, вмінь, знань, їх використання в практичній 

діяльності. Поведінка успішної особистості включає в себе базову 

активність, і те, на що спрямована ця активність, її форми, характеристики. 

У психологічному сенсі поведінка складається з мотивів, мети, орієнтацій 

цінностей. Суспільство визначає засоби та межі прояву активності 

людського організму. Культура суспільства пред‘являє систему тих чи 

інших знаків, що визначають природні людські якості. Культура – 

організуюче джерело та системоутворююча характеристика поведінки 

успішної людини.  

Самореалізація  як процес реалізації себе передбачає  пошук власного 

шляху в світі, своїх цінностей і сенсу існування. Вона досягається тільки 

тоді, коли у людини є сильний спонукаючий мотив росту. Е.П. Єрмолаєва 

розглядає самореалізацію як результативний, спонтанний чи цілена-

правлений розвиток внутрішнього потенціалу професіонала, який може 

включати, або не включати суб‘єктивне завдання соціальної реалізації. До 

основних сфер самореалізації відносять, перш за все, професійну сферу і 

сферу особистого життя. Вона є  невід‘ємним атрибутом розвитку дорослої 

людини, розкриттям і здійсненням його потенційних можливостей, 

реалізуючи свої потреби, цілі та плани. Суб‘єкт не тільки розвиває самого 

себе, але й впливає на найближче оточення і одночасно вносить свій вклад в 

життя суспільства. 

Під успішністю розуміють результат, який особистість отримує 

шляхом докладання адекватних зусиль, пізнаючи та актуалізуючи свої 
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можливості на життєвому шляху. При однаковій об‘єктивній цінності  

результатів сам процес продуктивної успішності може бути як  

оригінальним,  так  і індивідуально-своєрідним. Успішність самореалізації в 

професії передбачає невипадковий вибір місця навчання і майбутньої 

роботи, постійний професійний ріст і розвиток професійної компетентності, 

а також задоволеність тим, як складається професійне життя і кар‘єра. 

Отже, успішність людини залежить від її можливостей, рівня знань, 

вмінь, навиків, отриманих нею під час навчання, освіти. В сучасних умовах 

постає питання розвитку особистості з використанням всіх можливостей 

для  реалізації у всіх сферах діяльності. Надаються більш високі вимоги до 

самостійності, ініціативності особистості. Все це обумовлює зростання 

актуальності проблеми самореалізації особистості. 

 

ДО ПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ  

П.М. Волянюк, Р.І. Сидорчук, Р.П. Кнут, І.І. Білик, Б.В. Петрюк 

Кафедра загальної хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Питання мотивації студентів до навчання стоїть гостро, як на до 

дипломному етапі, так і в умовах післядипломної освіти. Розуміння, 

актуалізація та формування (за необхідності) мотивації, її планомірна 

корекція є вихідним етапом організації навчання дорослих, адже мотивація 

спонукає до діяльності, саме через мотивацію людина вступає до освітньої 

діяльності. Мотивація відображає ціннісні орієнтації людини, тому знання 

вікових особливостей ціннісної сфери допомагає сформувати інтенції 

відповідно до вікових груп слухачів. За умов сьогодення, враховуючи 

невизначеність соціально-економічного статусу лікарів та власних 

перспектив кожного суб‘єкта навчального процесу, питання мотивації 

постає з новою силою. 

Проведений аналіз мотиваційних чинників показує, що внутрішні 

мотиви є часто вирішальними в здійсненні людиною будь яких дій і вчинків, 

включно з  ідентифікацією начальних цілей та засобів. При цьому, від 

мотивації до навчання багато в чому залежить ефективність всієї освітньої 

діяльності, відповідно й подальша спрямованість освітньо-орієнтованої 

поведінки. Мотиви, зазвичай, бувають зовнішні і внутрішні. Внутрішні 

мотиви пов'язані зі самосвідомістю студента або слухача, його світоглядом, 

попереднім життєвим досвідом тощо. Чим вище усвідомлення медичним 

працівником його ролі в медичній сфері, тим обґрунтованішим, свідомішим 

є бажання брати участь у навчальній діяльності, сильнішим є прояв 

когнітивних потреб. За умови ефективного використання заходів  

освітнього впливу, внутрішня мотивація трансформується в духовне 

задоволення від освіти та спонукає переходити на новий рівень.  

Зовнішні мотиви з'являються в тому разі, коли підвищення 

кваліфікації стає засобом для досягнення вищих цілей (покращання 

соціально-економічного статусу, створення позитивного професійного та 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 49 

життєвого іміджу, підтримка конкурентоздатності, підвищення 

результативності і стабілізації психологічних взаємин тощо). Зовнішні 

мотиваційні чинники часто є непередбачуваними та на відмінну від 

внутрішніх мотивацій досить лабільні. Як показує наш досвід, значну роль 

у формуванні зовнішніх мотивів, останнім часом почали відігравати 

соціальні медіа типу Інстаграм чи Фейсбук. При цьому роль особистого 

досвіду чи вплив авторитетних фахівців стає все менш значущим, у чому 

вглядається значна проблема, оскільки вплив некомпетентних чинників 

може нівелювати об‘єктивні чинники формування особистості. 

Навчальна мотивація студентів є одним з наріжних каменів 

навчального процесу в медичних ЗВО. Існуюча система вищої медичної 

освіти приділяє недостатню увагу цьому питанню. Негативний вплив  

зовнішніх де мотиваційних чинників слід аналізувати та коригувати на 

щоденній, постійній основі. 
 

МЕТОДИКИ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ НА 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З СЕСТРИНСЬКОЇ ПРАКТИКИ  

В СТОМАТОЛОГІЇ 

О.Ю. Гаген, Я.В. Горицький  

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Посилення уваги до проблеми контролю занять викликано не тільки 

бажанням визначити ступінь підготовленості студентів, але і потягом до 

удосконалення всієї системи навчання. Перевірка і оцінка знань виконують 

шість функцій: контрольну, навчальну, виховну, організаторську, 

розвиваючу і методичну 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та 

навичок з медсестринства в стоматології  на кафедрі використовують різні 

методи і форми контролю – метод усного, письмового контролю, 

самоконтролю а також метод самооцінки студентом. 

На практичних заняттях використовується усний контроль рівня 

оволодіння студентами теоретичного матеріалу у такій послідовності: 

1) формулювання запитань (завдань) з вивченого матеріалу і вимог 

програми; 2) підготовка студентів до відповіді і викладу знань; 

3) коригування викладачем викладених у процесі відповіді знань; 4) аналіз і 

оцінювання викладачем відповіді. 

За рівнем пізнавальної активності запитання для перевірки можуть 

бути: репродуктивними; реконструктивними; творчими. 

Використання усного контролю сприяє тісному контакту між 

викладачем і студентом, дає змогу виявити обсяг і ґрунтовність знань, 

прогалини та неточності в знаннях студентів й одразу ж їх виправити. 

Метою письмового є з‘ясування в письмовій формі ступеня 

оволодіння студентами знаннями, вміннями та навичками з предмета, 
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визначення їх якості правильності, точності, усвідомленості, вміння 

застосувати знання на практиці. 

Перевагою письмової перевірки є те, що за короткий термін вдається 

скласти уявлення про знання багатьох студентів, результати перевірки 

зберігаються і є змога з‘ясувати деталі й неточності у відповідях.  

Для визначення рівня сформованості знань і вмінь користуються 

методом тестування закритої форми та відкритої форми (передбачають 

короткі однозначні відповіді, які ґрунтуються переважно на відтворенні 

вивченого матеріалу, або складні (комплексні) відповіді, які потребують 

розвинутого клінічного логічного мислення, вміння аналізувати). 

Практична перевірка здійснюється під час проведення практичних 

занять, у процесі проходження виробничої практики з медсестринства в  

стоматології: контроль оволодіння системою практичних професійних 

умінь та навичок студентами. 

Така перевірка дає змогу виявити, якою мірою студент усвідомив 

теоретичні основи практичної діяльності майбутнього лікаря-стоматолога. 

Суть методу самоконтролю є усвідомлене регулювання студентом 

своєї діяльності задля забезпечення таких її результатів, які б відповідали 

поставленим завданням, вимогам, нормам, правилам, зразкам. Метою 

самоконтролю є запобігання помилкам і виправляння їх. Показником 

сформованості самоконтролю є усвідомлення студентом правильності 

плану діяльності та її операційного складу, тобто способу реалізації цього 

плану. 

Метод самооцінки студентом передбачає критичне ставлення 

останнього до своїх здібностей та можливостей, об‘єктивно оцінити 

досягнуті результати. 

Для формування здатності до самоконтролю і самооцінки викладачі 

кафедри мотивують виставлену оцінку, пропонують студентові самому 

оцінити свою відповідь. Занесення результатів самоконтролю і самооцінки 

знань до журналу робить їх вагомими, позитивно впливає на формування 

відповідальності за навчальну роботу, на виховання чесності, 

принциповості, почуття власної гідності. 

Під час проведення практичних занять співробітники кафедри 

використовують індивідуальну перевірки знань, умінь і навичок студентів, а 

також підсумкові форми контролю. 

Індивідуальна перевірка стосується конкретних студентів і має на меті 

з‘ясування рівня засвоєння студентом певних знань, умінь і навичок, рівня 

формування професійних рис, а також визначення напрямів роботи. 

Студентам пропонується виправляти помилки у відповіді їхнього колеги, 

визначити правильність і точність викладу фактичного матеріалу, 

доповнити відповідь та рецензувати її. 

Модульний контроль є підсумковою формою перевірки результатів 

оволодіння студентами практичних навичків, засвоєння навчального 

матеріалу занять, результатів практики. Складають модуль студенти за 
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екзаменаційними білетами, затвердженими кафедрою, у формі вільної 

бесіди, що сприяє створенню атмосфери довіри і взаєморозуміння.  

Отже, ефективність використання методів і форм контролю знань, 

умінь та навичок студентів залежить від їх вдалого вибору і включення в 

загальний процес навчання, а також умілого застосування педагогами. 

Вплив методів на студентів різноплановий. Тому необхідне збагачення 

методики засобів контролю за провідної ролі особистого спілкування 

викладача зі студентами. 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ВІД 

ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З 

ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 

Л.М. Герасим, А.А. Галагдина  

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасне суспільство прийшло до розуміння того, що від якості освіти 

залежать перспективи розвитку країни та суспільства в цілому. Від якості 

освіти залежить, те кого ми формуємо: студента як всебічно розвинуту  

особистість або просто виконавця  чужої волі. Якість підготовки спеціаліста, 

ерудованої людини має стати внутрішнім мотивом та метою викладача.  До 

того часу, поки якість навчання є чимось чужим для студента, поки воно не 

зачепило його душу та серце проблема якості навчання залишається лише 

побажанням. 

Техніка, технологія навчання, організація навчального процесу, якими 

б досконалими вони не були, ніколи не зможуть використовуватися 

ефективно, якщо викладачі, які працюють зі студентами, не ―знайдуть 

спільну мову‖, якщо якість психологічного клімату буде низькою, якщо 

викладач або студент буде приходити в навчальний заклад в очікуванні 

неприємностей і стресів. 

Стилі взаємодії викладача зі студентами не є вродженими якостями. 

Кожен стиль (авторитарний, ліберальний, демократичний) формується та 

виховуються в процесі життєдіяльності викладача. Але пріоритетним 

значенням в організації медичної освіти мають принципи якості, 

фундаментального гуманізму та безперервності освіти. Керуючись цими 

принципами, викладачі мають сформувати у студентів інтелект певного 

рівня, допомогти студентам пізнати самих себе, виробити в них 

необхідність турбуватися про якісне оволодіння спеціальністю лікаря-

стоматолога, привити їм високу якість спілкування з іншими людьми і 

сформувати бережливе ставлення до навколишнього світу. 

Викладач має розробити свою технологію навчання, як систему, при 

чому рішення приймати не випадково, а рішення мають бути обґрунтовані і 

доведені на основі фактичних даних-це і є суть наукового підходу. Ставити 

загальне для студентів завдання,розділяти його на підзавдання, які доступні 

студентам,об‘єднувати студентів так, щоб вони допомагали один одному в 
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прагненні до загальної мети – здобуття якісної фундаментальної освіти та 

високої внутрішньої культури. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В 

ПСИХІАТРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

І.Г. Герасим’юк 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології  

ім. С.М. Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Розпізнавання захворювання є одним з основних етапів професійної 

діяльності лікаря будь-якої спеціальності. Саме ця форма інтелектуальної  

роботи медика називається клінічним мисленням, а розвинене клінічне 

мислення досвідченого фахівця є одним з найважливіших компонентів 

майстерності лікаря.  

Діагноз – лікарський висновок про суть хвороби та стан хворого, який  

відображається у загальноприйнятій медичній термінології та базується на 

всебічному систематичному обстеженні. Варто розрізняти медичний і 

медико-психологічний діагноз. Медичний діагноз фокусуєтся на 

формальному віднесенні видимої психологічної проблеми до конкретної 

таксономічної одиниці загальноприйнятої системи класифікації.  

Медико-психологічний діагноз – являє собою психологічний аналіз 

проблеми, опис особливостей поведінки, думок і почуттів, характерних для 

того або іншого психічного розладу. Термін "діагноз" має два різних 

значення, що може викликати плутанину. Таксономічний діагноз 

фокусується на формальному віднесенні випадку до конкретної категорії із 

системи класифікації захворювань. 

Діагноз аналітичний передбачає вивчення проблем індивіда для 

розуміння їх природи з метою вибору методів терапії та оцінки результатів. 

Всебічне розуміння окремого пацієнта і його оточення як унікальної 

сутності називається ідеографічним діагнозом, на противагу 

номотетичному діагнозу, що підкреслює загальні висновки, справедливі 

щодо широких груп людей. Знання загальних принципів психологічного 

обстеження, нормального i аномального розвитку людини, специфіки 

психічних розладів дозволяє отримати ряд більш досконалих гіпотез для 

перевірки на ідеографічному рівні.   

Сучасний діагноз має відповідати цілому ряду вимог. Насамперед він 

має бути загальнозрозумілим і в той же час індивідуальним у кожному 

конкретному випадку, відображаючи особливості перебігу захворювання й 

особливості особистості хворого. Він формулюється таким чином, щоб 

відображати основні елементи захворювання, відповідати вимогам 

лікарської експертизи, медичної статистики та містити вказівку на прогноз 

захворювання. У діагностиці можна виділити два протилежних підходи: 

пояснюючий і розуміючий. Принцип пояснення грунтується на зрозумілості 

або незрозумілості для стороннього спостерігача поведінки людини та 
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особливостей її психічної діяльності, базуючись на нозологічній парадигмі 

діагностики. Розуміючий підхід пов'язаний з описово-феноменологічною 

парадигмою. У нозологічній парадигмі психолог спирається на загальні 

висновки, справедливі щодо широких груп людей. В описово-

феноменологічній парадигмі вiн наголошує на унікальній ситуації розвитку 

конкретного випадку. Нозологічна парадигма пропонує розглядати 

психічну діяльність як набір процесів, кожен з яких тісно пов'язаний з 

певним морфо-функціональним субстратом. За кожним психічним станом 

стоїть конкретний біологічний процес. Таким чином, ознаки порушень 

психічної діяльності об'єктивні за своїм походженням і відображають 

цілком конкретні порушення морфо-функціональної основи. Отже, 

розпізнавання за окремими ознаками прихованого органо-патологічного 

процесу дозволяє визначати суть і причини даного розладу. Нозологічний 

підхід змушує лікаря і клінічного психолога бачити в незвичній психічній 

діяльності насамперед зовнішні симптоми прихованої патології. Питання ж 

співвідношення норми й патології зі сфери психічного переноситься в 

область біологічного. Описово-феноменологічна парадигма медико-

психологічного дослідження не дотримується чіткого розмежування 

нормальної і порушеної психічної діяльності (або поведінки). Тут істотне 

значення для діагностики мають цілісні суб'єктивні переживання пацієнта і 

його власні трактування свого стану. Феноменологічно орієнтоване медико-

психологічне дослідження спирається на чотири основних принципи: 

принцип розуміння, принцип епохе (утримання від судження), принцип 

неупередженості й точності опису та принцип контекстуальності.  

Принцип розуміння – аналіз суб'єктивного змісту, що пацієнт вкладає 

в ті або інші феномени, які нам здаються дивними, ненормальними. Той 

самий зовнішній феномен після акту розуміння може бути названий 

аутизмом або інтроверсією, амбівалентністю або нерішучістю, 

резонерством або демагогією.  

Принцип епохе припускає, що необхідно абстрагуватися від 

синдромального мислення й не намагатися укладати емпіричні феномени в 

нозологічні рамки.  

Принцип неупередженості й точності опису полягає у вимозі 

виключити будь-які властиві діагностові суб'єктивні інтерпретації 

станупацієнта з позицій власного життєвого досвіду, моральних установок і 

інших оціночних категорій. Також він передбачає ретельний підбір слів для 

опису стану пацієнта. Принцип контекстуальності передбачає, що феномен 

не існує ізольовано, а є частиною загального сприйняття й розуміння 

людиною навколишнього світу і самої себе. Контекстуальність дозволяє 

визначити місце дії, адекватність умовам та  усвідомлення пацієнтом того 

або іншого психічного феномену. 

Таким чином, розуміння студентами особливостей та основних 

принципів формування психіатричних діагнозів надасть можливiсть 

вдосконалення оволодiння навичками курацiї та діагностичного процесу.   
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ОПАНУВАННЯ НАВИЧОК ОПИТУВАННЯ ПАЦІЄНТА З 

ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ 

І.Г. Герасим’юк, Р.І. Рудницький 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. 

Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

При відпрацюванні навичок спілкування з хворими під час вивчення 

психіатрії студентам наголошується те, що принципи побудови інтерв'ю в 

кожному конкретному випадку все-таки присутня значна індивідуальна 

специфіка, що залежить від особистісних рис пацієнта, рівня його освіти, 

тяжкості патології.   

Студенти мають розуміти, що для успіху бесіди важливе значення 

мають зовнішні форми поведінки лікаря, тому починаючи курацію слід 

пам'ятати основні етичнi та деонтологiчнi норми цієї процедури. Зокрема, 

зовнiшнiй вигляд куратора має вiдповiдати загальним вимогам щодо 

медпрацівника: охайний одяг, прибране довге волосся, вкрай небажані 

яскрава провокуюча біжутерія, макіяж і т.п.  

Починаючи бесіду, слід враховувати ставлення до неї пацієнта. У 

дуже багатьох хворих по відношенню до «людей у білих халатах»  існує 

недовіра і настороженість. Їх часто бояться, за ними бачиться якась влада, 

межі якої психічнохворими розуміються абсолютно неправильно. Але при 

цьому не варто приховувати від пацієнта мету опитування, видавати себе за 

когось іншого. Студент має розуміти, що теж несе певну частку 

відповідальності за свої дії, тому вiн не повинен давати пацієнтові 

заздалегідь нереалістичних обiцянок. Одночасно вiн не є і пересічним 

спiврозмовником, тому розмови на теми, що не стосуються конкретної мети 

курацiї, також небажанi. Опитування проводять за відсутності рідних і 

близьких пацієнта. 

Безпосередньо ж розпитування можна побудувати трьома основними 

способами.   

1. «Хаотичний» – використовується недосвідченими лікарями: 

питання задаються без попереднього обмірковування, часто непослідовно. 

Вони стосуються не тільки різних аспектів психічного стану хворого, але і 

різних анамнестичних відомостей, часто не пов'язаних з концепцією 

діагностичного процесу.  Виявлені психопатологічні симптоми або не 

уточнюються, або, навпаки, піддаються зайвій деталізації, що заважає 

розпізнаванню інших, супутніх симптомів. Найчастіше хочуть виявити в 

першу чергу маніфестні  психопатологічні розлади - маячення, галюцинації, 

ажитацію і  т.д. Їх відсутність або неможливість виявлення заганяють 

куратора у глухий кут і подальше обстеження стає іще більш хаотичним.    

2. Схематичне розпитування – лікар веде бесіду, дотримуючись тієї чи 

іншої схеми послідовності виявлення психопатологічних розладів.  Зміст 

питань і їх послідовність зазвичай не змінюються  залежно від відповідей 

хворого. Ініціатива, як і у першому варіанті, належить лікареві.  
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3. Вільне розпитування – передбачає обов‘язково активну роль самого 

хворого у бесіді і побудову питань лікаря залежно від інформації, що 

повідомляє хворий. 

На практичних заняттях студенти відпрацьовують свої комунікативні 

навички, навчаються використовувави описані способи збору анамнезу. 

Перший із описаних способів є неприйнятним, а решта два викорис-

товуються залежно від обставин. 

Отже, використавши на практиці різні методики співбесіди з хворим 

студенти засвоюють основні комунікативні навички. Розмова лiкаря з 

хворим є мистецтвом. Медична деонтологiя вимагає, щоб лiкар пiдтримував 

моральний стан пацiєнта доречним реплiками, пiдкреслюванням 

позитивного змiсту навiть незначних змiн стану здоров'я. 

 

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ З БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ ДО ЄДИНОГО 

ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ 

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 

Розвиток медичної освіти є важливим компонентом реформування 

медицини. Від кваліфікації лікаря залежить якість медичних послуг для 

пацієнтів у майбутньому. 

Підвищити якість надання медичних послуг та конкуренто-

спроможність лікарів можливо шляхом реформування вищої медичної 

освіти в Україні. З 2019 року у закладах вищої медичної освіти України 

запроваджено комплексну атестацію знань студента – єдиний державний 

кваліфікаційний іспит (ЄДКІ). 

Перший етап ЄДКІ для спеціальності «Медицина» проводиться на 

третьому курсі і складається з іспиту «Крок 1», міжнародного іспиту з 

основ медицини (фундаментальні дисципліни) та англійської мови 

професійного спрямування. Питання з біологічної хімії входять у структуру 

усіх цих іспитів. 

Аналіз клінічних завдань з біологічної хімії, що використовуються в 

світовій практиці для оцінювання теоретичної та практичної підготовки 

студентів, підтверджує, що вони базуються на результатах сучасних 

молекулярно-генетичних методів дослідження.  

Особливістю клінічних тестових завдань до міжнародного іспиту з 

основ медицини є їх широка інтеграція з іншими теоретичними та 

клінічними дисциплінами, що передбачає оцінку вмінь студента 

аналізувати організм як єдине ціле. 

Якісна підготовка студентів до вирішення таких клінічних завдань з 

біологічної хімії потребує внесення змін у навчальну програму з предмету з 

метою наскрізної та планомірної підготовки студентів до ЄДКІ. 

Розширеного розгляду потребують методи молекулярно-генетичних дослід-

жень та їх застосування на практиці з метою діагностики спадкових 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 56 

захворювань, сучасні методи діагностики ендокринних захворювань, 

методи визначення активності ферментів. Потребують уніфікації одиниці 

вимірювання основних біохімічних показників, які у міжнародних 

клінічних завданнях представлені не у системі СІ. 

З метою якісної підготовки студентів до ЄДКІ на кафедрі 

біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії вже у весняному 

семестрі поточного навчального року для студентів 2-го курсу на кожному 

практичному занятті проводиться розгляд теоретичного матеріалу, який 

адаптований до клінічних ситуацій, і завершується розв‘язком відповідних 

тестових завдань. 

Під час лекцій з біохімії тканин і органів акцентується увага на 

метаболічних процесах, специфічних для даних органів, і закріплюється 

матеріал розглядом клінічних тестових завдань. 

Передбачено включити клінічні завдання до підсумкового модуль-

ного контролю з біохімії тканин і фізіологічних функцій, як обов‘язкову 

складову. 

Підготовка студентів до вирішення клінічних завдань потребує 

високого професійного рівня викладачів, які постійно повинні підвищувати 

свою теоретичну і практичну майстерність. В цьому плані корисними, 

особливо для молодих викладачів, є наукові семінари, кафедральні та 

міжкафедральні дискусії. 

Корекція навчальної програми, інтеграція навчального матеріалу з 

іншими дисциплінами, адаптація теоретичного матеріалу під час 

практичних занять до його клінічного застосування, планомірний і 

систематичний розв‘язок клінічних завдань на кожному практичному 

занятті є запорукою успішного складання студентами ЄДКІ та підготовки 

конкурентоспроможного спеціаліста. 

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ, ПІД ЧАС 

ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Я.В. Гирла  

Кафедра хірургії №1 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У контексті Болонської системи освіти, самостійна робота студентів 

розглядається, як вид діяльності, яка стимулює самостійність та 

пізнавальний інтерес студента тим самим, здійснюючи поштовх до 

подальшого підвищення кваліфікації. 

Відомо, що у системі самоосвіти студентів, дуже важливими є 

питання підвищення мотивації до навчання максимально наближуючи його 

до реальних ситуацій, які можуть виникнути в практичній діяльності лікаря. 

Форми мотивації до самоосвіти мають бути різними, адже кожен 

студент має персональні здібності та стиль до навчання. 

Останнім часом у системі вищої медичної школи існує тенденція до 

запровадження різноманітних інтелектуальних заходів в ігровій формі, що 
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користуються популярністю серед студентів. У переважній більшості 

випадків, такі заходи проводяться з метою узагальнення великих обсягів 

матеріалу, охоплюючи широкий спектр практичних питань. 

Колективом викладачів кафедри хірургії №1 у рамках позааудиторної 

підготовки студентів до занять, було використано ігрову форму навчання 

під час опрацювання навичок по визначенню різноманітних пери-

тонеальних симптомів при різній гострій абдомінальній патології.  

Правильне виконання та інтерпретація симптомів подразнення 

очеревини є найважливішою складовою об‘єктивного обстеження пацієнтів 

із гострою абдомінальною патологією. Від цього залежить своєчасність на 

правильність постановки діагнозу, що в свою чергу зумовлює подальше 

складання діагностично-лікувальної програми.  

Враховуючи вищевикладене, на кафедрі було вирішено провести 

інтелектуальний захід, який отримав назву "Вгадай симптом". Відповідно 

до регламенту, студентам було запропоновано підготувати оглядову 

доповідь про різні симптоми подразнення як парієтальної так і вісцеральної 

очеревини з детальним їх описом та презентаційними матеріалами. Друга 

частина заходу складалась з визначення тої чи іншої патології на спеціально 

навчених волонтерах. Оцінювались правильність та якість виконання 

симптомів студентами. Також брались до уваги поставлені запитання 

волонтерам, під час опитування та збиранні анамнезу. Крім того, учасникам 

було запропоновано провести диференціацію симптоматики при 

комбінованій патології органів очеревинної порожнини. 

За результатами перших двох етапів було обрано найкращих 

учасників, які продовжили змагання у вигляді розв‘язання клінічних задач, 

пов‘язаних із гострою абдомінальною патологією. 

Під час попереднього обговорення зі студентами такої форми 

проведення заходу було з‘ясовано, що найбільш цікавим, вони вважають 

практичне виконання того чи іншого симптому при визначенні гострої 

абдомінальної патології. Звичайно, недоліком такої гри є відсутність 

реальної імітації подразнення очеревини, але є і багато інших переваг. Слід 

зауважити, що рівень підготовки учасників був дуже високим. 

За результатами опитування студентів після закінчення турніру, 

зацікавленість у підготовці до турніру була вищою, ніж до аудиторних 

занять та екзаменів. Крім того, завдяки турніру, студенти мали змогу 

дізнатись про рідкісні прояви гострої абдомінальної патології, які не є 

обов‘язковими до вивчення відповідно до робочої програми, враховуючи 

обмеження обсягу часу аудиторних занять. Важливим моментом є також, 

той факт, що за результатами підсумкового модульного контролю, який 

проводився наприкінці навчального року, учасники турніру показали 

достовірно більш високий рівень володіння практичними навичками щодо 

виконання та тлумачення симптомів подразнення очеревини порівняно зі 

студентами, які не приймали участь у заході. 

Таким чином, проведення інтелектуальних заходів у позааудиторний 

час можна вважати доступним та ефективним засобом підвищення 
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мотивації студентів до більш глибокого вивчення фундаментальних питань 

навчальних дисциплін, що сприяє покращенню зворотного зв‘язку між 

викладачами та студентами та підвищенню результативності самостійної 

роботи студентів. 

Самостійна робота студентів є важливим фактором формування 

сучасного глобального світогляду медичного працівника, що, за наявності 

адекватних форм зворотного зв‘язку, дозволяє зробити студента активною 

фігурою навчального процесу, покращити якість засвоєння матеріалу та 

сприяє підготовці до практичної діяльності та вирішення професійних 

завдань різної складності. 

 

ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ ПРИ САМОСТІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Я.В. Гирла  

Кафедра хірургії №1 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним з основних акцентів щодо реформування вищої медичної 

школи в Україні, згідно Болонського процесу, є розширення самостійної 

роботи студентів під контролем викладача, метою якої, є навчити студента 

самостійного освоєння матеріалу, який вивчається вмінню логічно мислити 

і робити правильні висновки. Вважається, що 60% часу студент повинен 

присвячувати самостійній роботі і лише від 10 до 20% часу має відводитися 

аудиторним заняттям. Це надає студенту більше відповідальності за 

організацію свого навчання. Особливого значення самостійна робота 

студентів набуває при оволодінні навичками постановки діагнозів 

хірургічних захворювань. 

Індивідуальна робота студента вимагає вирішення питань організації і 

контролю цієї форми навчання. Сьогодні на багатьох кафедрах до цього 

ставляться формально, а на деяких взагалі роблять вигляд, що проблеми, як 

і самої різновиди роботи не існує. Формальний підхід простежується вже на 

етапі формування програми для самостійної, позааудиторної роботи 

студентів. Найчастіше вона повторює теми практичних занять. Так 

викладачам легше контролювати студентів по тим самим відомим темам, 

які вивчаються з року в рік. На наш погляд, це неправильно. Самостійна 

робота повинна розширювати професійний кругозір як студентів, так 

педагогів, бути цікавою, актуальною, а й, зрозуміло, не виходити за межі 

дисципліни, хоча нині без мі дисциплінарної інтеграції нікуди не дітися. 

На етапі реалізація програми позаудіторной роботи можливості також 

виявляються обмеженими в силу різних причин. Одна з основних форм 

оволодіння матеріалом це вивчення додаткової літератури. Якщо з 

науковими журналами справа йде абияк, то через економічні чинники 

бібліотеки нині поповнюються сучасною навчальною літературою 

неефективно. Досвід навчання англомовних студентів ще більш очевидно 

показав, що можливості бібліотек вкрай обмежені. На жаль, і Інтернет не 
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універсальний, тому що найбільш авторитетні видання навіть свої 

електронні версії поширюють за гроші. Та й можливості електронних 

читальних залів обмежені. Можна було б сподіватися на комп‘ютерні класи, 

які є на кафедрах, але вони в більшості випадків не оснащені необхідним 

обладнанням для роботи в Інтернеті. Такі урізані можливості негативно 

позначаються і на студентах, і на викладачах. З іншого боку, викладачі 

старшого покоління не володіють необхідними навичками для кваліфі-

кованого користування комп'ютером та знанням іноземних мов, що значно 

звужує їх можливості залучення до нової інформації. 

Таким чином, залишається актуальним питання про комп'ютеризацію 

навчальних підрозділів, забезпечуючи їх найсучаснішими педагогічними 

технологіями і обладнанням, включаючи поставку ліцензійних навчальних і 

контролюючих програм для перевірки рівня і якості виконаної самостійної 

роботи студентами. 

Серед методів організації самостійної роботи студентів нами за цей 

час були впроваджені різні методи стимуляції до такої, але всі вони мали 

свої суттєві недоліки. Наприклад, метод написання рефератів за темами 

самостійної роботи, з подальшим їх захистом в усній формі не отримав 

подальшого розвитку. Тому що написання реферату передбачає серйозну 

опрацювання відповідної наукової і методичної літератури. А в епоху 

тотальної влади Інтернету надрукувати реферат з будь-якого мультимедій-

ного джерела не проблема. Друк на принтері підвищує якість оформлення 

реферату, але ніяк не відбивається на знаннях студента. Написання 

реферату від руки часто робить його нечитабельним, та й містить, як 

правило, застарілу інформацію, переписану з якогось підручника. Коли на 

викладача в кінці семестру обрушується вал рефератів, він не в змозі не 

тільки їх адекватно оцінити, але навіть ретельно переглянути. Таким чином, 

робота зводиться до нуля. 

Зовсім інша проблема ставиться перед викладачем у світлі 

самостійної роботи з відпрацюванням практичних навичок, тому що в кінці 

кінців, саме вони є кінцевою метою навчання. У типовій програмі чітко 

позначені теми «Робота в поліклініці», «Робота в перев'язочній», «Робота в 

операційній», винесені на самостійну роботу студента. Які можливості 

реалізації тем? Тут виникає відразу кілька проблем. 

Не секрет, що адміністрація лікарень, що підкоряються органам 

охорони здоров'я, що не дуже-то вітає наявність великої кількості студентів 

(особливо іноземних) на клінічну базу. Тут важливу роль могло б зіграти 

створення клінічних університетських лікарень, які об'єднують в собі 

сучасні діагностичні та лікувальні можливості хворих всіх профілів на рівні 

світових стандартів з навчанням студентів. Це може бути зразком, де 

студенти відчувають себе як вдома, де вони не гості, де навчальний процес 

тісно пов'язаний з клінічної роботою. Запрошуючи до себе іноземних 

студентів, ми повинні були б показати і навчити їх найсучаснішим 

досягненням, а доводиться вчити на пальцях. Перехід до платної системі 
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надання госпітальних послуг також значно звужує спектр тематичних 

хворих. 

Таким чином, самостійна робота є дуже важливою частиною роботи і 

студента, і викладача. Але вона потребує вирішення багатьох питань, які 

можуть бути вирішені тільки за участю всіх зацікавлених сторін: кафедр, 

ВНЗ, міністерств і державних органів за умови інноваційного підходу і 

адекватного фінансування. 

 

ПРАВИЛЬНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОДАТКОВИХ МЕТОДІВ 

ОБСТЕЖЕННЯ – ПІДГРУНТЯ ВІРНОГО ДІАГНОЗУ ТА 

СВОЄЧАСНОГО ЛІКУВАННЯ 

М.Г. Гінгуляк, Л.В. Швигар 

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України   

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сучасному етапі розвитку медицини хороший фахівець повинен 

мати не тільки добру теоретичну підготовку, володіти практичними 

навичками, але і досконало володіти знаннями з інтерпритації результатів 

додаткових лабораторних та інструментальних методів обстеження, 

особливо це важливо на сучасному етапі, коли більша частина випускників 

буде працювати лікарями сімейної практики, а це лікарі широкого профілю. 

Студенти під час практичних занять досить часто не достатньо звертають 

уваги на додаткові методи обстеження при тій чи іншій нозології, не вміють 

правильно оцінити їх результати. Якщо студенти – педіатри ще звертають 

увагу на вікові аспекти пацієнтів, то інші спеціальності це досить часто не 

враховують. Маємо пам‘ятати, що в педіатрії анатомо-фізіологічні 

особливості ніхто не відміняв. Викликає занепокоєння, що студенти іноді 

не знають нормальних показників загальних аналізів крові, сечі, 

біохімічних даних тих чи інших середовищ – аргументуючи це тим, що на 

даний час не потрібно все запам‘ятовувати через наявність сучасних 

гаджетів. Але ми викладачі маємо наголошувати на те,   що існують 

невідкладні стани коли часу на їх читання у лікаря може не бути, особливо 

це стосується лікарів сімейної практики.  

На кафедрі педіатрії та медичної генетики уміння оцінювати 

результати додаткових методів обстеження ми перевіряємо під час 

вивчення окремих нозологій та під час виконання обов‘язкової самостійної 

роботи  - написання навчальної історії хвороби. Під час вивчення на 

практичному занятті краще орієнтуються в результатах інструментальних 

чи лабораторних обстежень, мабуть тому, що колеги чи викладач може 

вказати на помилку. В той же час при написанні історії хвороби 

інтерпритація отриманих результатів додаткових методів дослідження в 

більшості випадків є порівнянням з нормальними показниками,  вказати для 

яких нозологій характерні ці зміни в більшості викликають затруднення. 

Для покращення ситуації під час проведення другого етапу 

практично-орієнтованого випускного іспиту з дитячих хвороб та дитячих 
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інфекційних хвороб студенти дають оцінку двом результатам лабораторних 

методів дослідження у дітей (крові, сечі, калу, спинномозкової рідини, 

пунктату кісткового мозку, біохімічного аналізу крові, іонограми, 

коагулограми) та проводять оцінку додаткових методів обстеження у дітей 

(розшифровка однієї електрокардіограми або інтерпитація рентгенограми 

органів грудної клітки) це дає свої позитивні результати. Але в той же час 

необхідно більше часу приділяти оцінці результатів додаткових методів на 

всіх клінічних кафедрах, запроваджуючи результати сучасних методів 

діагностики. 

 

ІНТЕГРАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ ВЕГЕТОТРОПНИХ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА КАФЕДРАХ ФІЗІОЛОГІЇ ТА 

ФАРМАКОЛОГІЇ 

В.В. Гордієнко, Р.Б. Косуба*, А.Є. Петрюк* 

Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата,  

Кафедра фармакології * 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Міждисциплінарна інтеграція – це цілеспрямоване посилення 

міждисциплінарних зв‘язків за умов збереження теоретичної і практичної 

цілісності навчальних дисциплін. Це процес узгодження змісту навчальних 

дисциплін щодо відображення ними єдиних, безперервних і цілісних явищ 

професійної діяльності, щоб знання однієї дисципліни були фундаментом 

для вивчення іншої.  

Традиційно побудова міждисциплінарної інтеграції у вищій медичній 

школі базується на послідовному вивченні медико-біологічних, 

фундаментальних, а пізніше – клінічних (профільних) дисциплін, коли 

кожна наступна дисципліна спирається на попередні шляхом активізації 

необхідних знань, навичок, умінь з попередніх. Глибші знання формуються 

тоді, коли кожний новий елемент знань закріплюється більшою кількістю 

зв‘язків і важливо щоб навчальна інформація використовувалася для 

мотивації навчальної діяльності студентів.  

Запорукою успішного засвоєння фармакології – фундаментальної 

медичної дисципліни про лікарські засоби (ЛЗ), що викладається на 3 курсі, 

є багаж знань, отриманих студентами на попередніх курсах з медико-

біологічних дисциплін (анатомія, фізіологія, медична біологія, біологічна та 

біоорганічна хімія), а також вивчаються паралельно (патологічна фізіологія, 

мікробіологія тощо). А тому надто важливою є міждисциплінарна 

інтеграція, що здійснюється як по вертикалі, так і горизонталі. У свою чергу, 

знання з фармакології закладають основи для вивчення студентами 

клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з ними для формування 

умінь раціонального застосування знань у процесі подальшого навчання та 

у професійній діяльності. 

Важливим для практичної медицини і нелегким для засвоєння 

студентами є розділ із фармакології вегетативної нервової системи (ВНС) – 
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вегетотропні ЛЗ. Для його засвоєння особливо необхідні ґрунтовні знання з 

фізіології. Згідно робочої навчальної програми на кафедрі фізіології 

студенти вивчають роль автономної (вегетативної) нервової системи в 

регуляції вісцеральних функцій: механізм передачі імпульсів у синапсах, 

будову і класифікацію синапсів, характеристику медіаторів симпатичного 

та парасимпатичного відділів ВНС, їх фізіологічний вплив на функції 

органів. Вегетотропні ЛЗ, дія яких подібна (міметична), або протилежна 

фізіологічним ефектам медіаторів (ацетилхоліну, норадреналіну) широко 

застосовуються для фармакологічної корекції функцій багатьох органів і 

систем, змінюючи проведення імпульсів у холін-, чи адренергічних 

синапсах. Ліки класифікують на холіноміметики (дія подібна ацетилхоліну), 

адреноміметики (дія подібна норадреналіну) та засоби протилежної дії – 

антихолінергічні та антиадренергічні ЛЗ. При цьому, слід усвідомлювати, 

що при введенні холіноміметичних ЛЗ в організмі переважатимуть ефекти 

збудження парасимпатичної нервової системи, а за дії адреноміметичних 

(адренопозитивних) ЛЗ – перевага на боці симпатичної іннервації органу. 

Для розуміння фармакодинаміки вегетотропних ЛЗ необхідно знати основні 

ефекти, що відбуваються в органах при збудження відповідних відділів 

ВНС. Підвалини цього розуміння закладаються при вивченні фізіології, яка 

викладається студентам на другому курсі навчання. 

Механізм дії ЛЗ може бути пов'язаний з їх впливом на рівні пре- чи 

постсинаптичної мембрани синапсів, на яких розташовані відповідні 

холіно- чи адренорецептори, з якими, зазвичай, взаємодіють медіатори, а 

також можуть збуджуватися (блокуватися) відповідними ЛЗ. А оскільки 

рецептори неоднорідні (М-, Н-холінорецептори, α-,β-адренорецептори), то і 

вибірковість дії ліків позначається на їх фармакологічних ефектах. Як 

свідчить досвід, на кафедрі фармакології для засвоєння фармакодинаміки 

ЛЗ медіаторної (антимедіаторної) дії, необхідне поновлення і доповнення 

(поглиблення) знань студентами з фізіології та анатомії ВНС (наявність М1, 

М2, Н1, Н2-холінорецепторів; α1, α2, β1, β2-адренорецепторів тощо). У цьому 

візуально допомагає рисунок-схема еферентної іннервації. Студенти 

малюють три нервових волокна (симпатичне, парасимпатичне, соматичне) 

із зазначенням відповідних медіаторів та рецепторів при передачі нервових 

імпульсів у синапсах. Стрілкою позначається локалізація дії групи 

(окремих) препаратів та характер їх дії: (+) – стимулюють, (-) – блокують 

проведення імпульсів. Знання локалізації та механізмів дії ЛЗ важливе для 

фармакодинаміки, показань та протипоказань до застосування, а також дає 

підстави для моделювання можливих побічних ефектів ЛЗ. 

На кафедрі фізіології подаються загальні поняття щодо можливості 

фармакологічної зміни вегетативних рефлексів та корекції впливу 

вегетотропних ЛЗ на функціональну активність органів для досягнення 

лікувального ефекту (2 год лекції та 2 год практичних занять). Зважаючи на 

практичну значимість застосування вегетотропних ЛЗ у клінічній практиці, 

на кафедрі фармакології цій темі виокремлено значно більше часу (6 год 

лекційних та 8 год практичних занять).  
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Для оптимізації навчального процесу при здійсненні міждисциплі-

нарної інтеграції при викладанні фізіології та фармакології впроваджуються 

новітні технології контролю та оснащення навчального процесу, що сприяє 

досконалому оволодінню студентами базових знань з фізіології і 

фармакології.  

Отже, застосування міждисциплінарних зв‘язків у підготовці лікаря 

дозволяє підняти на якісно новий рівень клінічне мислення, дає можливість 

комплексно вирішувати завдання медичної практики на основі широкого 

інтегрування знань, отриманих при вивченні різних дисциплін у процесі 

навчання. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОЇ СИСТЕМИ 

НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО 

СПЕЦІАЛІСТА 

О.М. Горошко, О.І. Захарчук, М.Р. Матущак  

Кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці 

Інформаційне суспільство ХХІ століття потребує від спеціаліста не 

тільки високої теоретичної підготовки, але і вміння отримувати користь із 

досвіду, організовувати взаємозв'язок своїх знань і впорядковувати їх, 

вирішувати проблеми та самостійно займатися своїм навчанням. Цей 

процес повною мірою реалізовується в освітній галузі, оскільки саме ця 

сфера визначає поступальний рух економіки кожної держави. Вища школа 

має створити умови для підготовки конкурентоспроможного, ініціативного, 

відповідального, компетентного фахівця, здатного приймати управлінські 

рішення у будь-яких сферах діяльності. Тому одним із ключових завдань 

викладачів кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії є 

удосконалення форм, методів і технологій навчання. 

На кафедрі фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 

Буковинського державного медичного університету створені усі умови для 

засвоєння професійних знань та встановлена система контролю якості вмінь 

студентів. На кафедрі доступні навчально-методичні та наочні матеріали з 

дисциплін, які на ній викладаються. Легкодоступність до завдань сприяє 

творчому підходу до їх засвоєння та виконання, а також формуванню 

навичок самостійного навчання студентів. Наочні матеріали такі, як 

гербарні зразки лікарських рослин та їх сировина, є необхідною одиницею у 

навчальному процесі при вивчені професійно-орієнтованих дисциплін 

(фармацевтична ботаніка, фармакогнозія, ресурствознавство лікарських 

рослин), оскільки, відображення їх у електронному варіанті не буде 

відповідати дійсності (колір, запах, морфологічні особливості сировини на 

розрізі та інші). 

Однак у сучасному суспільстві характерні швидкі зміни у всіх 

сферах життя, у тому числі в інформаційному просторі. Простір, де 

стикаються нові цінності і технології та залишаються кращі надбання 
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традиційного методу навчання, створює умови для моделювання 

майбутньої професійної діяльності, відтворює ситуації комунікативної 

взаємодії та зможе підготувати майбутнього фахівця до реалізації 

особистості в суспільстві. Одним із напрямків є використання інноваційної 

технології, яка грунтується на організаційних та методичних нововведеннях, 

що базуються на електронному навчанні, в якому центральною фігурою є 

студент. 

Електронне навчання – це система навчання, що пропонує 

використання інтернет-технологій, електронних бібліотек, навчально-

методичних мультимедіа-матеріалів, яка спрямована на підвищення якості 

навчання шляхом полегшення доступу до ресурсів і послуг, а також обміну 

ними та спільної роботи на відстані. Електронний навчальний курс на 

сервері дистанційного навчання Буковинського державного медичного 

університету успішно використовується студентами. Такі напрямки 

навчання дозволяють студентам ефективно використовувати навчально-

методичну літературу та матеріали; розвивати проблемно-пошукове 

мислення; формувати професійне міркування; активувати науково-

дослідницьку роботу; розширювати можливості самоконтролю отриманих 

знань. Використання у навчальному процесі електронних курсів є 

ефективним засобом підвищення якості навчання студентів, забезпечує 

сучасний підхід до формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців. Однак, впровадження такого методу навчання стикається з 

певними технічними проблемами, однією із яких є необхідність 

безкоштовного Wі-Fі. 

Нині заняття більше зорієнтовані на студента, який активно бере 

участь у навчальному процесі, тому перспективним є використання 

змішаного навчання, в межах якого студент одержує знання очно і 

самостійно он-лайн, а також передбачає створення комфортного освітнього 

інформаційного середовища, системи комунікацій, що доставляють 

необхідну інформацію. Модель змішаного навчання спрямована передусім 

на забезпечення підвищення рівня індивідуально-психологічної готовності 

студентів до самостійного навчання, оволодіння майбутніми спеціалістами 

відповідними кваліфікаціями, набуття вмінь і навичок роботи фармацевта, 

розвиток професійно значущих якостей особистості. Якщо при 

традиційному навчанні в лекційному залі від усіх студентів очікується 

якийсь загальний рівень підготовленості, а індивідуальні здібності та 

навички майже не враховуються, то заняття за змішаною формою надають 

кожному студенту можливість самостійно обирати як темп засвоєння 

навчального матеріалу, так і пріоритети в навчанні. Тому можна вважати, 

що інноваційною технологія стає тоді, коли вона використовується як 

фактор конкурентної переваги,спрямованої на задоволення актуальної 

потреби системи освіти. 

Отже, одним із шляхів підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх фахівців та активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, розкриття їхнього творчого потенціалу, збільшення ролі 
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самостійної та індивідуальної роботи є використання в навчальному процесі 

змішаного навчання, в основу якого покладено органічне поєднання 

традиційних і комп‘ютерно орієнтованих засобів навчання. 

 

ДИСПУТ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ  

МАЙБУТНЬОГО МЕДИКА  

А.В. Гошовська 

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці 

Диспут як метод формування свідомості особистості передбачає 

вільний, жвавий обмін думками, колективне обговорення питань, що 

хвилюють студентів. Особливо ефективний цей метод у роботі зі 

студентами медичного університету. Під час диспуту студенти обстоюють 

власну позицію, переконуються в правильності чи помилковості своїх 

поглядів, виявляють свою ерудицію, культуру, темперамент, розвивають 

логічне мислення, вміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Обираючи тему диспуту, необхідно з'ясувати, наскільки студенти обізнані з 

нею, як ставляться до неї. Відтак окреслюють коло питань для обговорення. 

Диспут повинен відбуватися в атмосфері невимушеності, ніхто не повинен 

повчати, виступи мають бути аргументованими. Для цього необхідні 

вільний обмін думками, рівність учасників диспуту, їх опора на факти, 

логіку аргументів. Некоректні жарти забороняються, гостре влучне слово 

схвалюється. 

Успішність проведення диспуту залежить від попередньої підготовки. 

Вже за три-чотири тижні в групі має бути відома його тема, винесене на 

обговорення питання. Студентів бажано ознайомити з правилами диспуту. 

Ведучий повинен добре підготуватися до нього, продумати, як 

викликати обмін думками між його учасниками, вміло керувати полемікою, 

спрямовувати її так, щоб вона не перетворилася на беззмістовну 

балаканину. Він має вчасно зупинити тих, хто надто відхиляється від 

головного, допомогти тим, хто висловлює розумні думки, але не вміє їх 

аргументувати, підвести учасників дискусії до необхідних узагальнень і 

висновків. Наприкінці диспуту підбивають підсумки, відзначають спірні чи 

помилкові погляди і судження, детальніше зупиняються на тому, чим 

збагатив диспут його учасників. 

 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ  

ТА РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ВИВЧЕННІ  ХІРУРГІЇ 

М.М. Гресько 

Кафедра хірургії №1 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці 

Наше життя стрімко рухається вперед значними науковими, 

технологічними та суспільними перемінами тому знання лікаря та його 
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практика також переживають постійні зміни. Запровадження методології 

проведення іспитів у форматі ОСКІ з метою  реформування медичної освіти 

в нинішніх умовах ставить чимало нових завдань, пов‘язаних з 

покращенням якості підготовки медичних фахівців для системи охорони 

здоров‘я України. Наголошується, що основа діяльності лікаря хірургічного 

профілю є практичні навички.   

З цією метою на кафедрі хірургії №1, починаючи з  4-го  і до 6-го 

курсу,  студенти засвоюють основні принципи самостійної роботи з 

хворими при написанні академічної історії хвороби (для чого видані 

методичні рекомендації для студентів IV курсу ―Алгоритми курації 

хірургічного хворого зі схемою історії хвороби‖ (2019р). Для покращення 

контакту студента з хворими організовані вечірні обходи, нічні чергування. 

Крім безпосереднього обстеження хворого, для опанування та засвоєння 

студентами практичних навичок, використовуються манекени, макети, 

дистанційна пряма трансляція етапів оперативного втручання із операційної  

в аудиторію, перегляд відеофільмів. Студенти приймають участь в сучасних 

методах дослідження: рентгенологічних, ультразвукових, відео лапарос-

копічних, ендоскопічних, радіоізотопних. На практичному занятті в 

перев‘язочній студенти навчаються самостійно проводити окремі етапи 

перев‘язок, включаючи зняття швів, обробки рани, накладання пов‘язок. А 

широке використання комп‘ютерного контролю дозволяє,  як найкраще 

звикати учасникам навчання до самостійної роботи з хворим, так і 

контролювати засвоєння ними їх знання.  

У сучасному навчанні хірургії, крім поєднання безпосереднього 

контакту студента з хворим на базі теоретичних знань, тісно співпрацює 

застосування інтерактивних форм і методів роботи під керівництвом 

викладача, що особливо важливо для системи дистанційного навчання, та 

повноцінної самостійної роботи. 

Професійна спрямованість його діяльності дозволяє не тільки 

осмислити але і зрозуміти, що безперервний навчальний процес та вміння 

прогнозування - це запорука прогресу знань та професійного росту лікаря. 

 

АЛГОРИТМИ У ФАРМАЦІЇ 

П.М. Григоришин  

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У фармації алгоритм дій провізора має свої особливості. Застосування 

алгоритму необхідне для здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів під час 

відпуску без рецептурних лікарських препаратів, для лікування незначних 

порушень здоров‘я та визначення кола можливих захворювань з подібними 

ознаками. Діагностичний метод базується на методі опитування, на знаннях 

симптоматики найважливіших захворювань і проявів побічної дії вжитих 

ліків, що можуть зумовити скарги пацієнта. Провізор або фармацевт, 

зайнятий відпуском ліків, на основі діалогу з пацієнтом з‘ясовує скарги, 
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виявляє та оцінює симптоми і вирішує питання щодо характеру 

захворювання та симптоматики, що спостерігається: чи не є вона проявом 

хвороби, що потребує обов‘язкового втручання лікаря. Складність 

діагностики зумовлена тим, що схожу симптоматику можуть виявляти при 

різних захворюваннях. Необхідне чітке, зрозуміле пацієнту формулювання 

логічно послідовних запитань і правильна інтерпретація відповідей. 

Алгоритм дій провізора при здійсненні фармацевтичної опіки при 

відпуску без рецептурних препаратів в аптеці складається з наступних 

етапів: 

- встановити для лікування якого саме симптому необхідно 

лікарський препарат; 

- визначити на підставі опитування пацієнта, чи не є даний симптом 

проявом захворювання, що вимагає обов'язкового втручання лікаря; 

- визначити фармакологічну групу препаратів для лікування даного 

симптому; 

- вибрати серед лікарських препаратів оптимальний варіант для 

даного хворого надати хворому інформацію про обраний препарат. 

Після виконання вищевказаного алгоритму здійснення опіки провізор 

повинен вміти: 

- ініціювати діалог з пацієнтом для отримання достатніх даних про 

його захворювання;  

- бути підготовленим до розпізнавання специфічних станів, симптомів 

поширених захворювань;  протягом короткого часу, задавши 3-4 ключових 

питання, прийняти рішення про можливість самолікування; 

- переконати хворого при виявленні «загрозливих симптомів» у 

необхідності відвідування лікаря; 

- забезпечити конфіденційність відомостей про стан здоров‘я 

пацієнта; 

- орієнтуватися в номенклатурі ОТС- препаратів; 

- знати хімічні, фармацевтичні та фармакологічні властивості; 

-  надавати адекватну інформацію про ліки і передавати її в доступній 

для пацієнта формі; 

- використовувати додаткові джерела інформації про ліки для 

задоволення потреб пацієнта; 

Провізор повинен приймати товар в аптеці, розташовувати його на 

вітрині логічно і красиво, займатися веденням документації, продавати 

лікарські засоби і консультувати покупців з питання їх прийому, дозування, 

сполучуваності або протипоказань. 

Професія фармацевт передбачає навички роботи з комп'ютером, 

володіння базою даних, яка за своєю структурою складається з торговельної 

назви лікарського засобу, форми випуску (лікарська форма), міжнародної 

непатентованої назви лікарського засобу, найменування виробника, країни 

виробника, реєстраційного номера, дати реєстрації лікарського засобу, дати 

закінчення терміну реєстрації лікарського засобу, номера та дати наказу. 
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ У 

МЕДИЧНОМУ ВУЗІ  

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 

Перед вищою школою наразі постало завдання підготовки 

високоосвічених фахівців, здатних до самовдосконалення і самореалізації, 

готових здобувати і застосовувати на практиці знання, приймати креативні і 

нестандартні рішення. Розв‘язання цього складного завдання здійснюється 

через пошук змісту, форм, методів, моделей і технологій навчання, що 

забезпечують широкі можливості для всебічного, гармонійного розвитку і 

самореалізації особистості.  

Сучасна освіта сьогодні неможлива без звернення до особистості. 

Особисто зорієнтоване навчання забезпечує розвиток та самореалізацію 

особистості, задоволення її освітніх і духовно-культурних потреб, бути 

конкурентоспроможним на ринку праці. Саме тому завданням ВНЗ 

виступає допомога студенту «усвідомити сутність обраної професії, її 

вимоги до виконавця, цілі, зміст і функції професійної діяльності, можливі 

індивідуальні стратегії виконання професійних обов‘язків, специфіку 

професійної майстерності та шляхи оволодіння нею, прийоми творчої 

адаптації до змісту та структури професійної діяльності. 

Було проведено опитування студентів четвертого курсу медичного 

вузу щодо якості начального процесу та можливих змін.  

Зміни у проведенні практичних занять:  

 більш удосконалені пари з роз‘ясненням викладача; 

 демонстрація тематичних пацієнтів; 

 робити дві перерви протягом 4 год; студенти мають змогу обирати 

тематику занять, наводити цікаві факти з життя; 

 вносити креатив у навчальні заняття та заохочувати індивідуальність; 

 тренінги на різні теми; 

 ввести майстер-класи під час занять практичних; 

 дати можливість відпрацьовувати пари у свого викладача 

 навчальний процес зробити більш інтерактивним; 

 скасувати оплату пропусків; 

 зменшити об‘єм матеріалу на самостійне опрацювання. 

 більше наочності  

 більше відеоматеріалів 

 більш часу проводити у відділенні 

Зміни, що стосуються лекцій: 

 краща якість лекцій та їх відео реєстрація; 

 складати розклад так, щоб спочатку була начитка лекцій, а згодом 

практичні заняття; 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 69 

 вільне відвідування лекцій; 

 зробити лекційний день; 

 збільшити кількість лекцій. 

Зміни у користуванні бібліотекою: 

 створення електронної бібліотеки для студентів; 

 вільний доступ до бази тестових завдань; 

 більш сучасна література та художня література по тематиці; 

 вільний доступ до електронних баз даних; 

 використання зарубіжної літератури в навчанні. 

Інше: 

 своєчасно оновлювати сайт дистанційного навчання; 

 обрання спеціалізації після 3-4 курсу; 

 скасувати кредитно-модульну систему; 

 циклічний навчальний процес (1 предмет - потім інший); 

 урізноманітнювати дозвілля студентів; 

 заборона корупції; 

 чіткий поділ по спеціальностям; 

 зменшення кількості студентів в групі; 

 екзамени в кінці року; 

 відсутність оцінювання; 

 самостійно складати розклад; 

 відміна кураторів; 

 співпраця з іншими університетами; 

 індивідуальні графіки для працюючих; 

 побільше викладачів закоханих у професію; 

 комп‘ютеризація навчання; 

 гарні умови навчання; 

 зміна відношення викладачів до студентів; 

 додаткові заняття; 

 обговорення нововведень в медицині. 

У зв‘язку з цим особливої актуальності набуває проблема визначення 

умов ефективного і повноцінного функціонування особистісно орієнто-

ваного підходу в навчанні студентів вищих навчальних закладів як ціліс-

ного процесу становлення їхньої індивідуальності, життєвого самовиз-

начення, розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання 

високих моральних якостей. саме в студентському віці відбувається 

перегляд ціннісно-духовних категорій, аксіологічна переорієнтація.  
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Providing fundamental professional knowledge and forming the creative 

personality of a specialist is the main task of higher education. Undoubtedly 

modern medical worker should be capable of self-development, continuous self-

education, creative thinking, open to innovative forms of activity. However, the 

occupation of a doctor or a nurse, or any other occupation or position in the field 

of medical care, stipulates constant communication with patients and requires the 

ability to sympathize with. 

To teach students to empathize is a question of the professional suitability 

of a health worker, which concerns not only medical knowledge but also 

psychological characteristics. Many say about it in medical circles, but they do 

not always give the right place in practice. Does a doctor have the right to burn 

off professionally when he can not or does not want to communicate with the 

patient? Of course, we can find good reasons for justifying such behavior: 

overload, low wages, and so on. But the problem of communication between a 

doctor and a patient is, first of all, the problem of educating medical staff. The 

ability of a health worker to be emotionally sensitive to complaints of the patient 

and respond to the experiences of others should be formed in the process of 

educational work in medical education institutions from the first steps of training. 

When we take a student to a medical school, we do not take into account his 

personal psychological innate and acquired qualities at all. If students can do their 

test tasks independently, that is, to choose the right answers, they can do them 

very well, but they will not teach him to sympathize with, do not give the skills of 

verbal communication and solve the problem of the formation of clinical thinking. 

However, there are many forms and methods that apply to the acquisition of the 

skills of the correct relationship between healthcare workers and patients. For the 

sake of this, synthetic and pathogenetic methods of recognition are based on the 

consistent synthesis and the establishment of the pathogenetic link of phenomena. 

The first involves sequential or repeated phases of analysis and synthesis for the 

specifics of the patient's knowledge. From a symptom go to a syndrome, where a 

single symptom becomes a part, the moment of this disease. Because of 

knowledge of the causes and interaction of the organism and the environment 

creates a new, higher, holistic concept of the disease. You can also give the 

student a situational task for the elaboration of an algorithm for the behavior of 

medical personnel under certain circumstances: communication is not just a 

conversation but also an action. Taking into account the topic of study and 

discipline, to offer, within the framework of independent work, a verbal dialogue 
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between the doctor and the patient, or the doctor and the relatives of the patient. 

A personal example is to show the model of communication between a teacher 

and a student, which can be transferred to the future patient-patient relationship. 

In general, empathic qualities are an understanding of relationships, 

feelings, and mental states of another person in the form of empathy. With 

empathy, the condition of another person is determined on the basis of emotional 

empathy. It is based on feelings, and not depends on intellectual abilities. 

Developed empathy is a professionally important feature for workers whose work 

is directly related to people. In our opinion, if every health worker develops 

empathic qualities, we will receive a reduction of professional burnout and 

adaptation to work sooner. 

 

ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

5 КУРСУ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ЕПІДЕМІОЛОГІЯ» 

О.М. Давиденко, О.В. Мироник 

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Основною метою самостійної роботи студентів (СРС) є поліпшення 

професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, спрямоване на 

формування дієвої системи фундаментальних і професійних знань, умінь і 

навичок, які вони могли б вільно і самостійно застосовувати в практичній 

діяльності. 

У ході організації самостійної роботи студентів при вивченні 

дисципліни «Епідеміологія» викладачем вирішуються наступні завдання: 

• поглиблювати і розширювати їх професійні знання; 

• формувати у них зацікавленість до навчально-пізнавальної 

діяльності; 

• навчити студентів опановувати прийоми процесу пізнання законів 

епідеміології; 

• розвивати у них самостійність, активність, відповідальність; 

• розвивати пізнавальні здібності майбутніх фахівців. 

У своїй роботі ми використовуємо два рівня самостійної роботи: 

керована викладачем самостійна робота студентів і власне самостійна 

робота. 

На наш погляд, саме перший рівень найбільш значущий, тому що він 

передбачає наявність спеціальних методичних вказівок викладача, 

керуючись якими студент набуває і вдосконалює знання, вміння і навички, 

накопичує досвід практичної діяльності. 

Вважаємо, що основним принципом організації СРС повинен стати 

перехід від формального пасивного виконання певних завдань до 

пізнавальної активності з формуванням власної думки при вирішенні 

поставлених проблемних питань і завдань. Таким чином, в результаті 

самостійної роботи студент повинен навчитися осмислено і самостійно 

працювати спочатку з навчальним матеріалом (сервер дистанційного 
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навчання MOODL), потім з науковою інформацією, використовуючи засади 

самоорганізації та самовиховання, щоб розвивати в подальшому вміння 

безперервно підвищувати свою кваліфікацію. 

На наш погляд, для забезпечення успішного виконання СРС необхідні 

наступні умови: 1. Мотивованість навчального завдання (для чого, чому 

сприяє). 2. Постановка пізнавальних завдань. 3. Алгоритм виконання 

роботи, знання студентом способів її виконання. 4. Чітке визначення 

викладачем форм звітності, обсягу роботи, термінів її подання. 5. 

Визначення видів консультаційної допомоги (консультації установчі, 

тематичні, проблемні). 6. Критерії оцінки, звітності і т.д. 7. Види і форми 

контролю (практика, контрольні роботи, тести та ін.).  

Організація керівництва і контролю СРС вимагає від викладача 

виконання ряду методичних рекомендацій. 

Визначаючи обсяг і зміст домашнього завдання, необхідно 

враховувати, що успішність і якість виконання домашнього завдання 

студентами знаходяться в прямій залежності від якості проведеного заняття, 

від рівня засвоєного матеріалу. 

Позитивний результат дають нестандартні форми організації 

самостійної роботи студентів: створення тематичних презентацій, 

проведення тематичних дискусій, участь в конференціях, виготовлення 

навчально-наочних матеріалів, гурткова робота і т.п. 

Таким чином, для організації і успішного функціонування самостійної 

роботи студентів при вивченні дисципліни «Епідеміологія» необхідні: 1. 

Комплексний підхід до організації СРС (включаючи всі форми аудиторної і 

позааудиторної роботи). 2. Забезпечення контролю над якістю виконання 

СРС (вимоги, консультації). 3. Використання різних форм контролю. 

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ/СНІД» 

СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» 

О.В. Денисенко
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Чернівецький медичний коледж  
2
Кафедра дерматовенерології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

ВІЛ-інфекція/СНІД на сучасному етапі залишається однією з 

найбільш актуальних медичних та соціальних проблем, тому розгляд 

аспектів ВІЛ-інфекції/СНІДу включено у навчальні програми підготовки 

медичних фахівців різного рівня, у тому числі й студентів медичних 

коледжів спеціальності «Сестринська справа».  

Окрім питань етіопатогенезу, клініки, діагностики та лікування ВІЛ-

інфекції/СНІДу, важливе значення при вивченні цієї теми має розгляд 

правових аспектів щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу, оскільки в Україні діє низка 

законодавчих актів, які спрямовані на запобігання поширення інфекційних 

хвороб, а також регламентують права, обов‘язки та відповідальність 

медичних працівників при обстеженні та лікуванні інфекційних хвороб, у 
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тому числі ВІЛ-інфекції/СНІДу. У цьому аспекті при викладанні теми «ВІЛ-

інфекція/СНІД» важливе значення має ознайомлення студентів із Законом 

України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого 

імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», яким визначено 

умови і порядок медичного огляду, обліку та надання медичної допомоги 

ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД (розділ ІІ), соціальний захист ВІЛ-

інфікованих, хворих на СНІД та членів їх сімей (розділ IV), а також 

соціальний захист медичних працівників (у т.ч. і середньої ланки охорони 

здоров‘я), виконання професійних обов‘язків яких пов‘язане з ризиком 

інфікування вірусом імунодефіциту людини (розділ V). Обов‘язковим для 

майбутніх середніх медичних працівників є також знання законодавчих 

актів щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері боротьби 

із захворюванням на СНІД (розділ VI цього Закону), а також кримінальну 

відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини медичними 

працівниками (стаття 108-3 Кримінального кодексу України) і 

розголошення відомостей про проведення та результати медичного огляду 

на наявність ВІЛ (стаття 108-4 Кримінального кодексу України).  

Таким чином, ознайомлення студентів медичних коледжів 

спеціальності «Сестринська справа» із Законами України, які стосуються 

аспектів ВІЛ-інфекції/СНІДу, забезпечить у майбутньому кваліфіковане 

виконання середніми медичними працівникам своїх професійних обов‘язків, 

а також попередить можливу адміністративну чи кримінальну 

відповідальність за порушення Законів України, які стосуються правових 

питань ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

 

SCIENTIFIC WORK AS AN IMPORTANT PART OF STUDENTS 

EDUCATION IN “TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS”  

O.G. Dudko, V.L. Vasyuk P.Ye. ,  Kovalchuk, M.V. Gasko  

Department of Traumatology and Orthopaedics 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovynian State Mediсal University», Chernivtsi 

Students of the fifth year are learning ―Traumatology and Orthopaedics‖ 

for 1 semester. It includes 40 hours of practical classes, and 10 hours of lectures. 

Educational program is well compiled and its efficacy was proved for decades. It 

provides students with basic knowledge, as principles of examination, making 

diagnosis and treatment for various orthopaedic disorders and injuries. On the 

other hand there are 40 educational hours scheduled for self-education and the 

scientific work is considered to be a part of it. Most of the students like this 

activity, as it gives them the opportunity to collect more points for Final Module 

Test, and to be involved in various types of research activity, as collect clinical 

data, evaluate results of treatment, including late outcome, perform the analyses 

of collected data (making tables, graphs, comparing patients groups, revealing 

correlations between values and parameters that are the subject of research). 

There are some particularities for traumatology and orthopedics - most of the data 

are presented in visual way as X-rays, films with CT and MRI scans, that can 
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hardly be expressed in numerical way for further studying and comparing. But it 

has also some benefits, as provides better illustration for a report and can prove 

your point more effectively.  

These findings can led to new results, and may be described in written 

form as conference abstract or journal article, as well as oral report. We found 

that some students prefer to see their results printed in scientific journal, others 

enjoy their active participation in conference with oral presentation or poster 

report. Oral presentation requires curtain skills and practice to deliver your 

information in clear way, according to the time limit in front of the big auditory. 

The speaker should know all details of research, the research methods, the study 

design, strong and weak points of the study, how to compare it with results of 

other researchers, as well as he should be prepared to answer on various 

questions without delay or hesitation. The other way of presentation – poster 

report looks like more easy and less demanding, but it requires more time to 

spend nearby your poster and provides the student with a possibility to discuss 

his research in details and more individually.  

So we consider that students can significantly improve their level of 

knowledge in ―Traumatology and Orthopedics‖ by preparing and taking part in 

scientific conferences which can help students to develop  their clinical 

experience, give them more information about new investigation methods, new 

surgical techniques, new implants and materials.  
 

ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО 

НАВЧАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

К.В. Дяк  

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В Україні у студентів є значний інтелектуальний потенціал, але через 

відсутність сприятливого середовища, необхідних стимулів та 

популяризації науково-інноваційної діяльності цей потенціал нівелюється. 

Залишається не до кінця вивченим питання формування шляхів підвищення 

інноваційної активності студентства.  

Доцільним є розробка дієвих шляхів стимулювання студентів до 

інновацій. За рівнем інноваційної активності студентів можна розділити на 

певні групи: з високою інноваційною активністю (близько 2–3% від усіх 

студентів); з середньою інноваційною активністю (близько 5–7% від усіх 

студентів); з низьким рівнем інноваційної активності (близько 9–14% від 

усіх студентів); безініціативні студенти, які не виявляють інноваційної 

активності (решта студентів). Перша група об‘єднує тих студентів, які 

постійно висувають якісь інноваційні рішення. Вони здатні швидко 

опановувати знання, підходити до вивчених питань з іншої точки зору, а 

також не стандартно мислити. Активна інноваційна діяльність  –  ось шлях, 

який обрали ці студенти. Їм досить легко дається розробляти успішні 

інноваційні проекти. Друга група студентів має багато спільного з першою, 
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проте є значно обережнішою в своїх ідеях. Вони не здатні злегкістю 

видавати інноваційні ідеї, потребують більше часу на роздуми і критичне 

мислення. Третя група включає тих студенів, які майже ніколи не 

висувають інноваційних ідей, проте вони легко піддаються впливу 

студентів першої і другої групи. Четверта група включає переважну 

більшість студентів, їх практично не можливо спонукати до інноваційної 

активності й повсякчас вони проявляють байдужість до нових ідей і 

пропозицій. Очевидним є те, що студенти третьої і четвертої групи 

потребують спеціальних механізмів стимулювання до навчання та 

інновацій, тоді як студенти першої і другої групи потребують менш 

значного мотиваційного впливу.  

Ефективним інструментом формування у студентів професійних 

навичок і здатності вирішення актуальних питань практичної діяльності є 

тренінги. Під час тренінгів досвідчені тренери підготовлюють студентів 

різних груп до участі в науково-інноваційній діяльності, допомагають їм 

формувати і розвивати мислення, набувати знання і досвід. Лекторами та 

викладачами навчально-тренінгових програм мають бути фахівці-практики, 

які безпосередньо приймають участь в наукових дослідженнях, пов‘язані з 

інноваційними процесами, мають багаторічний досвідведення діяльностів 

певних напрямках науки та медицини і можуть забезпечити максимально 

високий рівень навчання й актуальність отриманих знань під час тренінгів. 

Необхідно створювати вузівські і міжвузівські центри, в яких студенти 

могли б проявити свої знання, вивчаючи передовий інноваційний досвід. 

Дані центри також мають допомагати втілювати (реалізовувати) інноваційні 

ідеї, шукати потенційних інвесторів, укладати з ними різного роду договори. 

У вузах періодично повинні проводитися конкурси на виявлення кращих 

ідей та пропозицій серед студентської молоді. Студенти повинні бути 

впевнені в кінцевому результаті втілення їхніх ідей. Вони самі мають 

доводити до логічного завершення свої ідеї: в грантах, науковихрозробках, 

методиках. Вищі навчальні заклади в свою чергу зобов‘язані періодично 

направляти студентів, які є генераторами ідей на стажування за кордоном, з 

метою набуття незамінного досвіду, але з умовою обов‘язкового 

повернення в Україну.  

Адже тільки тоді, коли будуть створені всі механізми підтримки та 

стимулювання інноваційної діяльності в нашій країні, творчата обдарована 

молодь зможе раціонально втілити в життя свої перспективні ідеї та плани.  

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Н.Р. Ємєльяненко, Б.Ю. Банул 

Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Аналіз практики професійного розвитку науково-педагогічних 

працівників в університетах України є актуальним і необхідним для 
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визначення шляхів подальшого розвитку системи післядипломної 

педагогічної освіти в Україні. 

Головними складовими компетентності науково-педагогічного 

працівника є: – професійна компетентність (передбачає здатність ефективно 

вирішувати професійно-педагогічні проблеми і типові професійні завдання, 

що виникають у реальних ситуаціях науково-педагогічної діяльності); – 

інформаційна компетентність (здатність роботи з інформацією (пошук, 

структурування, адаптація до цілей навчальної роботи), застосовувати ІТ 

технології у навчальному процесі); – комунікативна компетентність 

(здатність до взаємодії з людьми, переконувати, стверджувати свою 

позицію, використовувати у навчальному процесі державну мову, володіння 

ораторським мистецтвом та професійним етикетом, навичками публічної 

презентації результатів роботи, вміннями обирати відповідні форми і 

методи презентації); – правова компетентність (здатність ефективно 

використовувати у професійній діяльності законодавчі та інші нормативні 

документи органів державної влади для вирішення відповідних 

професійних завдань). Отож, професійний розвиток (підвищення 

компетентності) науково-педагогічних працівників в ідеалі передбачає 

рівномірне удосконалення всіх вищезазначених основних складових 

компетентності. 

Науково-педагогічні працівники університетів проходять підвищення 

кваліфікації чи стажування за кордоном у закладах вищої освіти або 

наукових установах, із якими підписано договори про співпрацю. Упродовж 

2017-18 років науково-педагогічні працівники підвищували свою 

кваліфікацію (стажувалися) у Італії, Німеччині, Польщі, Словаччині, 

Словенії, Угорщині, Хорватії. 

За успішного завершення програми підвищення кваліфікації чи 

стажування слухачам видається свідоцтво, сертифікат або інший документ 

про підвищення кваліфікації (стажування). Науково-педагогічний працівник 

також має у своєму університеті представити звіт про підвищення 

кваліфікації (стажування). 

За результатом підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічних працівників здійснюється оцінювання: при проходженні 

науково-педагогічним працівником конкурсу на посаду; при реалізації 

системи рейтингового оцінювання діяльності викладачів. 

За результатами дослідження можна виділити наступний позитивний 

досвід практик професійного розвитку науково-педагогічних працівників: – 

підвищення комунікативної складової компетентності науково-

педагогічних працівників, а саме іншомовної компетентності, що дозволить 

науково-педагогічним працівникам вільно спілкуватися із закордонними 

колегами, публікувати свої праці у зарубіжних наукових виданнях; – 

підвищення інформаційної компетентності науково-педагогічних 

працівників через курси підвищення кваліфікації або семінари із 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для 

підвищенням ефективності процесу навчання й викладання; – підвищення 
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професійної компетентності шляхом навчання науково-педагогічних 

працівників за програмами педагогічного спрямування, а також їх 

стажування в установах чи організаціях для яких університети готують 

своїх випускників; – використання результатів підвищення кваліфікації 

(стажування) при написанні підручників, навчальних посібників, конспектів 

лекцій, формуванні навчально-методичного забезпечення дисциплін тощо; 

– фінансової мотивації науково-педагогічних працівників до професійного 

розвитку. 

 

ОГЛЯД СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ МЕДИЦИНИ В 

УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

І.В. Єременчук 

Кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасний підхід до розв‘язання питань, що стосуються реформування 

та розвитку медичної освіти, передбачає створення різних організаційних 

умов та розроблення стандартів, які відповідають міжнародним вимогам. 

Впровадження новацій в систему охорони здоров‘я неможливе без змін у 

сфері медичної освіти.  

Метою нових організаційних засад є функціонування системи 

постійного професійного розвитку лікарів, які після отримання вищої освіти 

будуть безперервно навчатися та вдосконалювати професійну майстерність. 

Основні напрями реалізації реформи – це впровадження у навчальний 

процес доказової медицини та сучасних стандартів надання медичної 

допомоги населенню; розвиток мережі університетських клінік та 

університетських лікарень; модернізації матеріально-технічної бази; 

створення наскрізної програми підготовки студентів медичних факультетів 

та лікарів-інтернів для досконалого оволодіння практичними навичками та 

методиками; підготовка національних підручників та посібників з 

навчальних дисциплін, які відповідають сучасним державним освітнім 

стандартам. 

Вже впроваджена в навчальний процес європейська кредитно-

трансферна система (ЄКТС) (European Credit Transfer System) (ECTS), яка 

допомогла медичним ВНЗ забезпечити якісну оцінку показників навчання 

студентів на початковому етапі реформування системи охорони здоров‘я 

України, дозволила викладачам широко оцінювати всі види навчальної 

діяльності студента (аудиторна, різноманітні види самостійної роботи, 

навчальна практика, участь у науково-педагогічних конференціях, 

симпозіумах, круглих столах, студентських доповідях, робота з 

літературою, оформлення контрольних робіт, рефератів, доповідей, тощо). 
У березні цього року студенти Буковинського державного медичного 

університету взяли участь у міжнародному моніторинговому дослідженні. 

Дослідження відбувалося у форматі тестування для студентів четвертих 
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курсів для того, щоб об'єктивно оцінити якість української медичної освіти 

й точно визначити, де саме її потрібно вдосконалити. 

Також для студентів-медиків запроваджується єдиний державний 

кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), який містить чотири компоненти: іспит 

КРОК, тест з англійської мови професійного спрямування, міжнародний 

іспит з основ медицини (IFOM) та практичний іспит – так званий ОСКІ.  

ЄДКІ складається з двох етапів: перший етап буде проводитися на 

третьому курсі (КРОК-1, англійська мова та IFOM (базові медичні знання)), 

другий – залежно від спеціальності – на п'ятому або шостому курсах 

(КРОК-2, IFOM (клінічні дисципліни)).  

Основною метою професійної підготовки сучасного лікаря повинен 

бути навчальний процес, орієнтований на пацієнта. Навчання, орієнтоване 

на пацієнта, – це не тільки навчально-практичний досвід, це формування 

пацієнт-орієнтованої позиції молодого лікаря. У центрі нової медичної 

освіти ключову роль відіграє людина не тільки як об‘єкт певних 

фізіологічних процесів, морфологічних структур та психо-поведінкових 

типів, а в усій цілісності людського організму.  

Отже, створення нових вимог щодо контролю підготовки 

майбутнього лікаря дадуть змогу підвищити якість медичної освіти в 

Україні. Завдання викладачів медичних ВНЗ, полягає в тому, щоб 

проваджувати в навчальний процес сучасну модель доказової медицини та 

виховувати конкурентоспроможного майбутнього лікаря.  

  

ПИТАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

О.О. Жуковський 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології  

ім. С.М. Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Мотивація, спонукання, прагнення до якоїсь дії є найсильнішою 

рушійною силою людини. Найважливішим параметром, традиційно визна-

чальним для студентів в освітньому процесі є його особиста зацікавленість 

або мотивація навчання. Протягом усього періоду перебування в стінах 

медичного університету студенти переживають декілька складних етапів. 

Наші спостереження показують, що перша криза у студентів проявляється 

на самому початку навчання. Першокурсникам важко перебудуватися без 

сторонньої допомоги, у них з'являється відчуття тривожності, вони відчу-

вають невпевненість в собі, сумніви в правильності професійного вибору. 

На жаль, іноді викладачі не володіють достатньою професійною компетент-

ністю, яка б дозволила їм підтримати студентів в цей складний адаптацій-

ний період. Найважливішим фактором подолання цієї кризи стає розвиток 

студента як суб'єкта навчальної діяльності, формування позитивної 

мотивації навчання, що істотно впливає як на подальше професійне 

самовизначення, так і на емоційне сприйняття освітнього середовища. 
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Друга криза настає після першої практики в закладах охорони 

здоров'я та на останніх курсах, коли спрацьовує ефект "когнітивного 

дисонансу". З одного боку – теоретичні знання, отримані в процесі 

вивчення фахових дисциплін, з іншого – реалії сучасної системи, 

перевантаження, проблеми спілкування, невисока зарплатня. Подолання 

цього дисонансу стає важливим стимулом свідомого професійного вибору 

студента, оскільки істотно впливає на перегляд сформованих стереотипів, 

мотивів вибору професії, ставлення до навчальної діяльності і самооцінку 

себе як професійно успішної людини. 

Мотивація студентів змінюється не тільки протягом декількох років 

вивчення тієї чи іншої спеціальності, а й за більш короткий проміжок часу, 

наприклад, при цикловому навчанні «вузьким» спеціальностям, зокрема 

неврології. Значною мірою мотивація студентів до вивчення дисципліни 

піддається впливу її специфіки. Згідно результатів нашого спостереження, 

на початку вивчення предмета «неврологія» тільки третина студентів 4 

курсу медичного факультету вважали «можливим» і лише 15% 

«необхідним» його вивчення для їх подальшої практичної роботи. Третина 

опитаних студентів були впевнені, що це не стане в нагоді їм в роботі, а 

близько 5% були переконані в повній непотрібності вивчення предмету. 

Проте, через півроку навчання  вже майже 85% студентів були твердо 

впевнені в потрібності знань. Ми пов‘язуємо даний факт із тим, що в 

другому семестрі студенти розпочали вивчення спеціальної неврології, 

тобто власне захворювань нервової системи. На початку вивчення 

неврології значний відсоток студентів, як правило, заклопотані здачею 

модульного контролю, але по мірі знайомства з реальними клінічними 

ситуаціями, що стосуються їх самих (головний біль, біль у спині, тунельні 

синдроми), родичів та знайомих (гострі та хронічні порушення мозкового 

кровообігу, поліневропатії, розсіяний склероз, епілепсія, черепно-мозкові 

травми, хвороба Паркінсона та ін.), мотивація студентів кардинально 

змінюється в позитивну сторону. 

Таким чином, процес мотивації не є чимось сталим, ним можна і 

потрібно керувати. Інтерес студентів до клінічної дисципліни у значній мірі 

залежить від особистості викладача, тому на професорсько-викладацький 

склад кафедри лягає дуже велика відповідальність. 

 

РОЛЬ МЕДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ 

ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА 

О.І. Захарчук 

Кафердра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Викладання студентам-стоматологам курсу за вибром «Деонтологія в 

медицині» проводиться на другому курсі, що співпадає с першими кроками 

у клініці. Основне завдання при вивченні медичної деонтології полягає у 
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формуванні високих принципів духовності, моралі та медико-

деонтологічних підходів у майбутній професії лікаря-стоматолога, 

розумінні місця і ролі медичної деонтології в комплексному лікуванні, 

реабілітації, дігностиці та профілактиці захворювань у людини. Особлива 

увага зосереджується на принципах поведінки лікарів-стоматологів з метою 

забезпечення максимальної користі для хворого, вивчаються 

адміністративно-регламентуючі форми (накази, інструкції, методичні 

рекомендації) норм поведінки медпрацівників, їх професійних обов'язків і 

організації лікувально-діагностичного процесу. 

Студенти-стоматологи отримують базові знання з ключових питань 

правових та етичних аспектів медичної діяльності лікаря-стоматолога, 

вивчають етичні закони та позиції у медицині, права людини в системі 

охорони здоров‘я, ятрогенії, лікарську таємницю, положення про 

інформовану згоду пацієнта на окремі види медичних втручань, сутність 

професійної моралі лікаря у сучасному суспільстві, морально-етичні та 

правові аспекти регулювання діяльності медичних працівників, лікарські 

правопорушення, посадові злочини та відповідальність за них, офіційні 

документи, які регламентують роботу лікаря, морально-правові аспекти 

проведення клінічних експериментів та досліджень, Етичний кодекс лікаря 

України. Належна увага приділяється матеріальній складовій у роботі 

лікаря-стоматолога, оскільки на сьогодні стоматологія є найбільш 

комерціалізованою галуззю вітчизняної медицини. 

Загальновідомо, що найчастіше професійно-етичні проблеми у роботі 

лікаря-стоматолога виникають при діагностиці хвороб твердих тканин зубів, 

при знеболенні, препаруванні каріозних порожнин, ендодонтичному 

лікуванні, протезуванні, медикаментозному лікуванні та профілактичній 

гігієні органів ротової порожнини людини. 

Працюючи у клініці ще під час навчання в медичному університеті 

студенти-стоматологи набувають навичок професійно вірно, тактовно, з 

розумінням і співчуттям спілкуватися з хворою людиною, формувати 

належні професійні стосунки майбутнього лікаря у колективі та при 

спілкування з пацієнтами як під час навчання, так і при виконанні 

лікувальної, наукової, дослідницької та інших видів діяльності, навчаються 

зберігати лікарську таємницю та вірність Клятві лікаря України, 

використовувати знання з деонтології та лікарської етики в різних царинах 

професійної діяльності лікаря-стоматолога. 

Деонтологія в медицині тісно пов‘язана практично з усіма клінічними 

дисциплінами, що вивчаються на стоматологічному факультеті протягом 

усього навчального періоду. Набуті знання необхідні майбутньому лікареві-

стоматологу при вивченні терапевтичних, хірургічних, педіатричних та 

парамедичних дисциплін у стінах медичного університету, в інтернатурі та 

у процесі майбутньої лікарської діяльності. Медична деонтологія закладає 

основи професійно вірного спілкування з хворою людиною та визначає 

подальші професійні та морально-етичні орієнтири майбутнього лікаря-

стоматолога. 
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Таким чином, навчальна дисципліна «Деонтологія в медицині» 

базується на набутих знаннях студентами-стоматологами з історії 

медицини, філософії, культурології, фізіології, загальної психології та 

інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи вивчення майбутніми 

лікарями-стоматологами клінічних дисциплін, визначає професійні 

стосунки з пацієнтами та колегами в медичному колективі; розкриває нові 

можливості професійної лікарської діяльності, формує особливе бачення 

деонтологічних відносин, медико-соціальних основ проблем хворої 

людини, а також дає можливість правильно обирати стратегію й тактику 

надання медичної допомоги (послуги) пацієнту.  

Вивчення майбутніми лікарями-стоматологами деонтологічних 

принципів сучасної медицини сприяє вирішенню питань побудови та 

організації міжособистістної взаємодії в системі лікар-пацієнт, суттєво 

впливає на аналіз різного роду психосоціальних та медико-соціальних 

ситуацій в житті пацієнта, допомагає осмислити найбільш ефективні методи 

впливу на особистість хворої людини та її родичів, розширює спектр 

застосування психопрофілактики і психогігієни у стоматології. 
 

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ НЕВРОЛОГІЇ З УРАХУВАННЯМ 

ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ  

І.А. Зорій 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології  

Вищому навчальному закладі України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасні стандарти підготовки студентів 4-го курсу вищих медичних 

навчальних закладів України вимагають використання під час навчального 

процесу інноваційних педагогічних підходів у викладанні як теоретичних 

аспектів дисципліни «неврологія», так і формуванні практичних навичок. 

Враховуючи мультидисциплінарний характер підготовки спеціа-

лістів із неврології, варто зауважити, що, необхідно зосереджувати увагу на 

специфіці викладання неврології та не замінювати викладання інших 

навчальних дисциплін (анатомії, фізіології, патологічної фізіології тощо). 

Сприйняття інформації людиною забезпечується комплексною робо-

тою вищих мозкових функцій, тому необхідно використовувати дидактич-

ний матеріал з метою покращення сприйняття інформації всіма органами 

чуття. 

Розуміння психо-фізіологічних особливостей є основою формування 

матеріалу нових способів викладання. Зокрема, текст лекційних презентацій 

з неврології можна модифікувати при допомозі схем та навчальних 

відеофільмів, які у візуальному 3D-форматі в динаміці демонструють особ-

ливості клініки та патогенезу нервових хвороб, на основі клінічних ви-

падків з власної неврологічної практики викладачів. Крім того, лекція, з 

точки зору вищої освіти, є діалогом системі лекцій ―викладач – студент‖ із 

залученням студентів до наукової дискусії й активного обговорення 

матеріалу. 
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Модифікація схеми проведення практичних занять також була 

проведена з огляду на вищеописані особливості сприйняття інформації 

сучасними студентами. У тій частині заняття, де проводиться розбір 

теоретичного матеріалу, також використовувалися відеоматеріали та 3D-

моделювання для ілюстрації патогенетичних процесів, зокрема синдрому 

паркінсонізму, міастенічних синдромів, інсультів, тощо. На етапі 

формування практичних навичок у неврологічному відділенні лікарні 

безпосередньо біля ліжка хворого проводиться неврологічний огляд 

пацієнта і наступний колективний аналіз терапевтичної ситуації.. 

Отже, запровадження у педагогічну практику нових методів 

навчання та передачі інформації з урахуванням фізіологічних та 

психологічних особливостей студентів дозволяє покращити рівень 

підготовки з дисципліни «неврології» серед студентів 4-го курсу на кафедрі 

нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет».  

 

СТЕРЕОТИПИ ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧА У НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Н.І. Зорій 

Кафедра психології та філософії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Актуальність даної теми полягає в тому, що система вищої освіти 

вимагає  набуття фахових знань  студентами, а певні стереотипи поведінки 

викладачів направлені не на розв‘язання даних завдань у системі «викладач-

студент», а в переважній більшості на власне самоствердження.  

Непродуктивні стереотипи поведінки викладача формуються на тлі 

різноманітних об‘єктивних та суб‘єктивних чинників, зокрема: патерна-

лістська система навчання у вищій школі, сформована  традиційно у 

вітчизняній освіті, що нав‘язує авторитарний статус викладача, як 

беззаперечного авторитета і носія знань; низька мотивація – з одного боку 

до професійної діяльності – викладачів, з іншої – відсутність мотивації до 

навчання певної частини студентів; наявність та доступність  великої 

кількості інформації з різноманітних галузей майбутньої професійної 

діяльності; особливості системи вищої освіти України в умовах рефор-

мування; вплив стресогенних чинників, пов‘язаних із соціально-економіч-

ним становищем сучасного українського суспільства; впровадження 

міжнародного досвіду у реформуванні вищої освіти та ризики, пов‘язанні з 

адаптацією його до умов навчального процесу  в українських вишах; 

розвиток комп‘ютерних технологій та підвищення ролі соціальних мереж у 

всіх сферах життєдіяльності людини тощо. 

Насамперед існує стереотип у освітньому середовищі, про те, що 

викладач має змінити особистість у напрямку моральної освіченості та 

фахової компетентності. Насправді змінити людину надзвичайно складно з 

точки зору її індивідуально-психологічних властивостей, зокрема, такі  



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 83 

моральні якості як  освіченість, чесність, принциповість, самостійність, 

порядність студенту необхідно не декларувати чи нав‘язувати, а створювати 

умови у освітньому середовища вишу і їх носієм має бути викладач.  Інший 

стереотип пов'язаний з тим поширеним твердженням, що «треба щось 

робити зі студентами, оскільки у них відсутня мотивація до навчання». 

Насправді «треба робити щось із собою», з викладачем, який сам має 

визначити свою життєву та фахову позицію по відношенню до педагогічної 

та професійної  компетентності, тобто визначення власної позиції в 

конкретній ситуації навчально-виховного процесу. Іншим стереотипом є те, 

що викладач, як педагог мусить  впродовж навчальних занять декларувати 

основні моральні чесноти повчанням та «проповідництвом», що дуже 

швидко переноситься у сферу людських відносин і таким чином педагог 

відчужується студентською аудиторією, оскільки своїм статусом власної 

довершеності та носія вищої моралі стає недосяжним. Суворі вказівки і 

контроль пригнічують ініціативу і особисту відповідальність студентів, а 

моралізаторство формує неприйняття правильних настанов.  Тим паче, що 

поведінка викладача-контролера з роками стає стилем життя. Психологи 

назвали це мисленням «червоного олівця». Цей стиль поведінки характер-

ний для людини, що у силу своєї професії почуває себе наділеною особли-

вою владою і завжди знає правильну відповідь на поставлені життям 

питання.  

Таким чином, негативна роль стереотипів проявляється в тому, що 

людина в них потрапляє мимоволі, тим самим позбавляючи себе свідомого 

вибору моделей поведінки, що своєю чергою обмежує її свободу та 

професійне зростання, а також сприяє професійному вигоранню та 

зниженню показників психічного та психологічного здоров‘я.  

 

ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА 

В ЕКТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ» 

Я.Г. Іванушко, І.Г. Бірюк, Є.В. Назимок, В.Д. Мойсюк 

Кафедра медицини катастроф та військової медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасне інформаційне суспільство вимагає постійного підвищення та 

удосконалення навичок інтелектуальної праці у зв‘язку з швидким 

збільшенням інформації та зміною її актуальності. За вимогами сьогодення 

фахівцю будь-якої спеціальності недостатньо мати лише статичний запас 

знань, йому необхідно систематично її оновлювати, формувати нові 

навички і навіть розвивати нові види мислення.  

Світова практика свідчить про актуальність формування у сучасних 

спеціалістів медичної галузі певних навичок щодо пошуку, оцінки, обробки 

критичного використання інформації, вміння використовувати наукові 

данні для прийняття рішень. Розвиток таких компетенцій неможливий без 

формування критичного мислення.  
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Критичне мислення (за Д. Халперн) – це використання таких методів 

пізнання, які відрізняються контрольованістю, обґрунтованістю, 

цілеспрямованістю, збільшують вірогідність отримання бажаного кінцевого 

результату. Ці методи використовуються під час розв‘язування завдань, 

формулювання висновків, імовірнісного оцінювання та прийняття 

обґрунтованих рішень, які ефективні для конкретної ситуації і типу 

завдання. Проаналізувавши дані досліджень сучасних психологів і педагогів, 

можна зробити висновок, що лише 24% школярів і студентів володіють 

навичками і тільки 10-12 %  володіють  прийомами критичного мислення. 

Головними принципами, на основі яких формується критичне 

мислення є наступні: 

1) висування та заперечування припущень;  

2) перевірка фактичної точності та логічної послідовності;  

3) розгляд контексту;  

4) вивчення альтернатив. 

На нашу думку ключовими етапами базових технік формування 

критичного мислення є виклик, осмислення та рефлексія. З достатньо 

великого переліку можливих технік, найбільш вдалими для студентів 

другого курсу при вивченні дисципліни «Домедична допомога в 

екстремальних ситуаціях» є наступні: 

– «позначки» – це інтегрована система для ефективного читання та 

мислення, за допомогою якої студент позначає відому, нову для себе 

інформацію або таку, що викликає запитання розробленими для себе 

символами; 

– «ессе» – коротка інформація на задану тему. Ця методика формує 

такі вміння, як пошук, оцінка, аналіз, узагальнення та структурування 

інформації; 

– «знаю – хочу знати – дізнався» - ця техніка дозволяє осмислити 

тему, що вивчається та дає поштовх до самостійного пошуку інформації; 

– «мозковий штурм» – формує вміння висловлювати, аргументувати 

власну точку зору та знаходити оптимальний варіант рішення при 

колективному вирішенні проблеми або задачі; 

– «таблиця» – розподіл матеріалу у вигляді концептуальних та 

зведених таблиць дозволяє краще структурувати та узагальнити вивчений 

матеріал. 

Розвиток критичного мислення дає людині глибше розуміння себе, 

своїх потреб та цінностей, гнучкість та кращу адаптацію до змін, сміливість 

приймати рішення, можливість знаходити та приймати певні важливі істини 

для себе.  

Таким чином, критичне мислення є необхідним для вирішення 

проблемних завдань, оцінювання та усвідомлення прийнятих рішень, а 

також для формування виважених висновків. Сформовані навички критич-

ного мислення дають можливість розвинути такі базові якості майбутнього 

лікаря як комунікативність, самостійність, клінічне мислення, відпо-

відальність за виставлений діагноз і тактику проведеного лікування.  
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ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТТЯХ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 

М.А. Іванчук  

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Питанням використання логіки в медицині науковці почали 

цікавитися ще у другій половині XIX сторіччя. Одним з перших описав цю 

проблему польський філософ В. Беганський у своїй роботі «Медична 

логіка». Використання законів логіки та концепції наукових доказів 

дозволило медицині вийти на новий сучасний рівень розвитку та стало 

передумовою розвитку сучасної доказової медицини, на найбільш важливих 

положеннях якої ґрунтуються сучасні принципи організації системи 

охорони здоров‘я.   

Логічна компетентність, яка включає в себе здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу, володіння понятійним апаратом дедуктивних 

теорій, відтворення дедуктивних доведень, здійснення дедуктивного 

обґрунтування правильності розв‘язання задач та пошуку логічних помилок 

у неправильних дедуктивних міркуваннях, використання логічної 

символіки на практиці є однією з компетентностей для навчальної 

дисципліни «Медична інформатика» для студентів медичних ВНЗ. Не 

зважаючи на те, що логічна компетентність відноситься до математичних 

компетентностей, вона є важливою складовою професійних 

компетентностей студентів медичних ВНЗ. Дійсно, постановку діагнозу 

можна розглядати як доведення клінічного судження, що, з точки зору 

логіки, полягає у встановленні істинності або хибності деякого твердження 

за допомогою дедуктивного методу. Для того, щоб навчитися проводити 

диференційну діагностику, студентам недостатньо вивчення спеціальної 

медичної літератури, ще необхідно постійно вдосконалювати основу 

логічної компетентності – дедуктивний метод доведення та спростування 

тверджень.  

Для розвитку цієї компетентності в навчальному плані студентів 

спеціальності «Медицина» передбачено вивчення теми «Формальна логіка у 

вирішенні задач діагностики, лікування та профілактики захворювань». На 

практичних заняттях студенти опановують основні поняття алгебри логіки 

та розвивають навички застосування їх до класичних логічних задач, а 

також до задач медичного змісту. Розглядаються найбільш поширені 

способи розв‘язування логічних задач: з допомогою міркувань; згідно 

законів алгебри логіки, за допомогою таблиць істинності.  

Добре сформована логічна компетентність допоможе студентам в 

майбутньому  приймати правильні рішення в складних клінічних ситуаціях, 

що в свою чергу може зберегти здоров‘я та навіть життя пацієнтів.  
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СИНДРОМ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У РОБОТІ 

ВИКЛАДАЧІВ КЛІНІЧНИХ КАФЕДР ВИЩИХ МЕДИЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Т.О. Ілащук, О.П. Микитюк 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Професія і викладача, і лікаря, а тим більш – їх поєднання входять у 

групу високого ризику стосовно розвитку синдрому професійного 

вигорання. 

Синдром вигорання (синдром професійного вигорання, синдром 

емоційного (психологічного) вигорання тощо) – термін, що характеризує 

стан наростаючого емоційного виснаження, яке спричиняє порушення у 

сфері спілкування, здатне спричинити суттєві глибокі особистісні зміни і 

може супроводжуватися розвитком соматичної патології. 

Професія викладача-медика передбачає, що значна частина життя, у 

часовому й емоційному аспекті (думки про невирішені завдання, проблемні 

клінічні випадки, емоції, пов‘язані з успіхами і невдачами) присвячена 

роботі. Тому не дивно, що в другій половині навчального року для багатьох 

стає типовою психоемоційна втома аж до розладів поведінки і емоційного 

стану. Навіть у МКХ-10 можна знайти ряд позицій, певною мірою 

асоційованих із роботою: Z73.0 – перевтома, стан виснаження життєвих 

сил; Z56.6 Інше фізичне і психічне напруження у роботі; Z56.7 Інші і 

неуточнені проблеми, пов‘язані з роботою. 

Професія лікаря передбачає сама по собі значний емоційний вклад, 

оскільки пов‘язана зі спілкуванням з пацієнтами, які переживають ряд 

складнощів (проблеми зі здоров‘ям, на перехідному етапі реформування 

системи охорони здоров‘я – часта необхідність придбання дороговартісних 

медикаментів чи проходження в приватних установах коштовних 

діагностичних тестів) і з усіма асоційованими труднощами (негативна 

проекція, попередній поганий досвід хворого, конфлікти тощо). Досить 

часто графік проведення занять у студентів 3 курсу експромтом вимагає 

коректив та замін у зв‘язку з розвитком невідкладних клінічних ситуацій, 

які потребують негайного вирішення (невідкладна допомога, заповнення 

супровідної чи облікової медичної документації, негайні запитання та 

прагнення спілкуватися з лікуючим лікарем у родичів хворого). При цьому, 

не завжди коректною є присутність студентів у палаті з обмеженим 

простором (коли необхідний масштабний доступ до хворого персоналу 

лікарні) та їхнє усвідомлення серйозності ситуації (недоречні жарти, різкий 

запах парфумів біля ліжка хворого з нападом бронхіальної астми чи 

надмірне захоплення гаджетами з ігноруванням присутніх довкола, яке 

хворі сприймають як зневагу).  

Робота медика-педагога вимагає інтелектуальних і часових інвестицій 

в постійне самовдосконалення і слідування в ногу з прогресом. Особливо  

це актуально для викладачів, які працюють зі студентами 3 медичного 
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факультету, адже більшість студентів, які навчаються іноземною мовою, 

одразу націлені на перескладання іспитів у країнах з високим рівнем 

науково-технічного прогресу в медицині. Вони виявляють слабку 

зацікавленість практичними навичками щодо фізикального обстеження 

хворого і обмежені в можливостях комунікації з хворим, тому не мають 

змоги практикуватися вдосталь щодо збору анамнезу чи деталізації скарг. 

Вони часто хочуть підвищеної уваги у вигляді організації для них вечірніх 

обходів чи чергувань у вихідні дні, що технічно складно (лікарі переважно 

не володіють англійською мовою на достатньому рівні). Також, часто 

відсутня можливість показати студентам функціонування сучасного 

діагностичного обладнання а тим більше, дати кожному змогу попрацювати 

на ньому. Це нерідко супроводжується відчуттям неспроможності 

забезпечити бажаний результат, розчаруванням студентів у вміннях 

викладача і кінцевою професійною фрустрацією. 

Лікарю, викладачу – необхідний круг професійного спілкування. 

Напружений графік роботи, в якому передбачено по 2-3 пари щодня, 

необхідність своєчасного заповнення ряду документації, непередбачувані 

звернення пацієнтів і студентів зокрема, постійний дефіцит часу, 

необхідність вирішення ряду завдань вже вдома у неробочі години часто 

асоціюються з неможливістю відвідання приміром, бібліотеки, ряду 

освітніх заходів, які відбуваються у своїй же установі зовсім поруч, 

обмеженні власної соціальної активності. Несвоєчасне ведення доку-

ментації, нерегулярне відвідування зборів чи інструктажів, які регулярно 

планують після занять, часто стають причиною зауважень чи конфліктів з 

керівництвом. І такі проблеми як правило, переживаються працівником 

важко, навіть якщо не є до кінця усвідомленими.  

Критерії успішності працівника вищих навчальних закладів є 

мінливими і нестабільними. Постійне очікування перемін та їх туманність, 

регулярне впровадження нових рекомендацій та діагностично-лікувальних 

стандартів, щороку змінювані позиції ліцензування, бажання посісти не 

останнє місце в рейтингу – ось короткий перелік факторів, які причетні до 

розвитку синдрому психологічного вигорання. Додатково, стресорами є 

необхідність регулярного вдосконалення власного знання іноземної мови та 

розуміння діалектів з їх особливостями вимови (яка є геть різною у вихідців 

країн Сходу, Індії чи Африки) для тих, хто працює з іноземцями на фоні 

дефіциту часу. Стресором для викладачів є високий рівень відповідальності 

за результат навчання, який оцінюють за кінцевими результатами 

державних ліцензійних іспитів типу «Крок» чи «IFOM» та за кінцевий 

рівень кваліфікації майбутніх спеціалістів, які лікуватимуть нас вже за 

декілька років.  

Тому, регулярна оцінка психоемоційного стану викладачів клінічних 

кафедр, комплексне впровадження заходів психогігієни та профілактики 

синдрому вигорання є вкрай актуальними. У комплексі, вони покращать 

результати успішності як окремо взятих індивідуумів, так і колективу в 

цілому, що є вкрай актуальним у епоху прогресу та перемін.   
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МІЖНАРОДНИЙ ІСПИТ З ОСНОВ МЕДИЦИНИ IFOM ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ 3 РОКУ НАВЧАННЯ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТА РЕАЛІЇ 

Т.О. Ілащук, О.П. Микитюк 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Починаючи з 2019 року, студенти 3-4 курсів медичних вищих 

навчальних закладів зустрілися з необхідністю складання субтесту для 

перевірки знань на відповідність міжнародним стандартам. Яке стало 

частиною впроваджуваної в державі медичної реформи.Дослідження знань 

базується на виконанні завдань з фундаментальних наук на базі 

міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM – International Foundations of 

Medicine). Останні розробляються та перевіряються однією з 

найавторитетніших у світі атестаційних агенцій – Національною радою 

медичних екзаменаторів США. Вітчизняний іспит адмініструється Центром 

тестування при Міністерстві охорони здоров‘я України спільно з 

вищезазначеною радою. 

Формат тестових завдань, які пропонуються, частково нагадує той, 

який використовують у існуючій системі ліцензійних інтегрованих іспитів 

«Крок» – завдання вибору з п‘яти-восьми варіантів однієї найкращої 

відповіді, яка вважається правильною. Проте, більшість завдань мають 

вигляд клінічних задач з описанням якоїсь ситуації, у прив‘язці до хворого і 

перебігу у нього патологічного процесу. Це викликає занепокоєння і 

невпевненість у своїх силах у студентів, які до третього курсу включно 

вивчали теоретичні дисципліни, і упродовж третього року навчання у 

рамках освоєння курсу пропедевтики внутрішніх хвороб акцентують увагу 

на методах обстеження (1 модуль) і семіотиці лише типових нозологій (в 

рамках модуля 2). Тому завданням викладачів усіх базисних дисциплін, які 

складають фундамент спеціалізованих знань майбутніх медиків, є подо-

лання даного психологічного бар‘єру. Також, доцільною видається макси-

мальна синхронізація навчальних програм з метою вироблення комплекс-

ного підходу щодо вивчення анатомічних, біохімічних, фізіологічних особ-

ливостей систем та органів (1-2 рік навчання), морфологічних та патофізіо-

логічних аспектів розвитку патологій з можливостями фармакологічної 

модуляції , паралельним опануванням клінічних проявів та їх діагностики.  

За даними зарубіжних онлайн-ресурів та посібників з підготовки до 

іспитів такого плану, питання, що базуються на розумінні патологічних 

механізмів розвитку тих чи інших станів, складають 50% (етіологічний чин-

ник, морфологічні особливості, діагностичні показники тощо); 25% відво-

диться завданням, пов‘язаним з фармакотерапією; ще 25% – передбачає 

знання фізіологічних констант і особливостей функціонування систем і 

органів в нормі. 

Запитання, в яких кінцевою задачею є діагноз, з великою долею 

ймовірності стосуються інфекційного або паразитарного захворювання, відо-

мого студентам з курсу медичної біології чи мікробіології; уроджених ано-
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малій, які розглядали на етапі вивчення ембріогенезу в рамках опанування 

гістології; проблеми каріотипу, які освоїли ще в рамках вивчення біології.  

Слід орієнтувати студентів на те, що читаючи умову задачі, вони не 

повинні злякатися детальної інформації щодо пацієнта. Переважна 

більшість задач містить в умові багаторазові підказки щодо якоїсь 

визначальної ситуації, а не спробу заплутати студента. Тому одразу слід 

вчити їх виділити в текстісаме такі деталіі пробувати перефразувати 

запитання.  

Важливим є стереотип про те, що за кордоном і особливо в США, 

медицина перебуває на значно вищому щаблі розвитку з позицій науково-

технічного прогресу. Тому питання, в яких йдеться про «новий метод», 

автоматично викликають острах у студентів і впевненість в тому, що таких 

знань вони не набували. Проте, як показує практика, у всіх цих задачах 

йдеться про типовий фізіологічний процес чи загальновідому з курсу 

фармакології групу препаратів.   

Всі матеріали для розробки міжнародних кваліфікаційних іспитів, за 

свідченнями тих, хто успішно склав іспити, ґрунтуються на елементах 

доказової медицини. Тому слід шукати ті відповіді, які мають в основі щось, 

що загальновідомо, доказано, а не десь мелькнуло у процесі підготовки 

ґрунтовного реферату або спроби написати високонаукову оглядову статтю.  

Згідно даних ресурсів для підготовки та самопідготовки до 

міжнародних кваліфікаційних іспитів медиків, закономірності та загальні 

основи життєдіяльності висвітлені в 12-14% запитань, які будуть задані 

студентам; ураження органів і систем розподілене наступним чином: гемо- і 

лімфопоез – 2-5%; нервова система – 9-11%; шкіра - 1-4%; опорно-руховий 

апарат - 4-7%; дихання 7-9%; серцево-судинна система 11-13%; шлунково-

кишковий тракт та травні залози -8-10%; нирки, процеси виділення -  6-9%; 

репродукція - 4-7%; ендокринна система - 4-7%. Саме тому, доцільними є 

ретельна перевірка та оновлення навчальних програм з акцентуванням 

уваги викладача та кількості навчальних годин та матеріалів відповідно до 

даного розподілу.  

Таким чином, запорукою складання міжнародного іспиту з основ 

медицини IFOM студентами після 3 року навчання стануть належна 

міжпредметна інтеграція та міжкафедральна співпраця, систематичний 

мотиваційний підхід та підтримка впевненості студента у своїх знаннях та 

силах.  

 

ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ПРОГРАМИ З ПРОПЕДЕВТИКИ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

Т.О. Ілащук, К.О. Бобкович 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У 2018-2019 н.р. Міністерство охорони здоров‘я України ввело у 

структуру навчання вищих медичних навчальних закладів України на 3-му 
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курсі новий іспит IFOM, який розробляється однією з найавторитетніших у 

світі атестаційних рад – Національною радою медичних екзаменаторів 

Сполучених Штатів Америки. Це стало справжнім викликом як для 

студентів, так і викладачів, оскільки зазначений іспит ґрунтується на 

програмах, не адаптованих до українських реалій. 

Колективом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського 

державного медичного університету (БДМУ) було прийнято рішення 

модифікувати та максимально адаптувати вітчизняну програму зі 

пропедевтики внутрішніх хвороб до міжнародних стандартів. 

Наведемо для прикладу порівняльний аналіз обстеження серцево-

судинної системи відповідно до порядку обстеження пацієнтів. 

Слід зазначити, що опитування у вітчизняній та закордонній 

літературі не має значних відмінностей, зокрема специфічні 

кардіоваскулярні скарги практично не відрізняються. При описі болю в 

ділянці серця, відчуття перебоїв в діяльності серця та серцебиття, задишки, 

набряків та синкопе акцентується увага на тих же особливостях зазначених 

скарг. Щодо інших аспектів опитування, варто відмітити, що збір анамнезу 

хвороби та життя проводиться  в контексті фіксації всіх факторів ризику з 

визначенням балів по шкалах ризику, зокрема SCORE, CHA2DS2-VASc, 

HAS-BLED тощо. Це доцільно взяти до уваги при доопрацюванні 

вітчизняних програм. 

При оцінці розбіжностей в об‘єктивному обстеженні встановлено, шо 

основні вітальні ознаки пульс та артеріальний тиск винесено на самий 

початок обстеження. Це, на нашу думку, важливо та правильно, тому що 

спосіб визначення порядку обстеження пацієнта, безумовно, ґрунтується на 

оцінці важкості стану. І при поганих вітальних симптомах, в першу чергу, 

слід надавати невідкладну допомогу пацієнту, а не проводити детальне 

тривале обстеження, що можна буде зробити при стабілізації стану хворого. 

Наступною суттєвою відмінністю є дослідження яремного венного та 

каротидного пульсів, на визначення та діагностичну оцінку яких у 

закордонній літературі виділяється більше часу. Незважаючи на те, що цих 

маніпуляцій необхідна наявність функціональних ліжок, з виставленням 

головного кінця на різному градусі висоти, якими не на 100 % 

укомплектовані наші лікарні, поняття про ці показники слід розширити. 

Стосовно пальпації та оцінки властивостей периферійного пульсу, у тому 

числі на променевих артеріях, огляду та пальпації ділянки серця вітчизняна 

програма відповідає закордонній літературі практично у повному обсязі. 

Щодо перкусії серця, то українські підручники значною мірою 

деталізують цю процедуру в порівнянні зі зарубіжними аналогами. На 

даний момент, у програмі практичних занять зі пропедевтики внутрішніх 

хвороб БДМУ на перкусію серця виділено чотири години, які, в контексті 

вище сказаного, можна скоротити до двох. 

Аналізуючи аускультативні аспекти при вивченні серцево-судинної 

патології основні моменти формування фізіологічних та патологічних тонів, 

шумів, тричленних ритмів співпадають. При цьому значна увага, як 
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основному методу об‘єктивного дослідження кардіоваскулярної системи, 

приділяється в усіх порівнюваних джерелах. Проте за кордоном не 

акцентують в значній мірі на кількості точок та порядку аускультації. Слід 

зазначити, що і в українських підручниках та програмах, залежно від 

пропедевтичної школи ця інформація може різнитися.  

У закордонній пропедевтичній літературі все обстеження пацієнта, в 

першу чергу аускультація, подається з постійними посиланнями на 

анатомо-функціональні особливості, зокрема на фізіологічні особливості 

серцевого циклу. Для оптимізації вивчення клінічних особливостей, на 

нашу думку, слід організувати навчальний процес для студентів 3-го курсу 

таким чином, щоб вивчення тих чи інших систем проходило одночасно не 

тільки на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб, але й на базових 

теоретичних дисциплінах. 

Врахування вище зазначених розбіжностей та адаптація вітчизняних 

програм до зарубіжних вимог та літератури є способом оптимізації 

навчального процесу та покращення підготовки студентів до нових 

викликів в системі міжнародної співпраці в сучасних умовах академічної 

мобільності. 
 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ «ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ 

ДИХАННЯ» ЗІ СТУДЕНТАМИ 5 КУРСУ 

Л.В. Каньовська, О.В. Каушанська, 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 

Велику роль у формуванні клінічного мислення, цілісного 

професійного погляду на фармакотерапію різноманітних захворювань як 

предмета фундаментального дослідження студентів медиків відіграють 

принципи доказової медицини. Саме поняття «доказова медицина» 

розуміється на постулатах одвічних традицій, аксіом, ґрунтовних 

об‘єктивних доказів та підтверджень, що містять у собі неоціненне 

педагогічне та психо- соціальне значення. Єдині ефективні підходи 

передбачають наявність стандартів обстеження і лікування хворих. 

Одними з основних понять доказової медицини (ДМ) є формуляри і 

протоколи лікування, тобто лікар при першому спілкуванні з хворим уже 

повинен мати чітко обумовлений і, головне, науково обґрунтований і 

доведений алгоритм постановки діагнозу і призначення схеми терапії. Під 

час вивчення будь-якої теми при обговоренні діагностичної та лікувальної 

стратегії, профілактики захворювання, наголос ставиться на необхідності 

брати за основу дані доказової медицини. Значну увагу на заняттях 

приділяється формулярній системі, раціональному і нераціональному 

використанню лікарських засобів, небажаним ефектам при проведенні 

фармакотерапії. При вивченні окремих тем змістового модуля 
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«Захворювання органів дихання» викладачі наголошують на ефективність 

засобів базисної терапії з позицій доказової медицини. Так препаратом 

першої лінії у лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання 

легень (ХОЗЛ) груп В, С і D є тіотропію бромід. Доведено, що застосування 

тіотропіуму асоціюється зі зниженням ризику загострень і смерті у хворих 

на ХОЗЛ. Такі дані отримані внаслідок проведення наступних досліджень: 1. 

Рандомізоване подвійне сліпе дослідження MISTRAL — вивчали Спірива + 

стандартна терапія vs плацебо + стандартна терапія. Було 

продемонстровано зменшення частоти загострень у пацієнтів з ХОЗЛ легкої 

та середньої тяжкості (ОФВ1 > 50 % від належного) на 39 %, а з тяжким 

(ОФВ1 ≤ 50 % від належного) — на 32 %. Таким чином, прийом тіотропію 

асоціюється зі зниженням ризику загострень ХОЗЛ незалежно від тяжкості 

перебігу захворювання. 2. Рандомізоване плацебо-контрольоване 

дослідження UPLIFT — вивчали Спірива + стандартна терапія vs плацебо + 

стандартна терапія. Тіотропій знижував кількість загострень ХОЗЛ на 14 % 

і смертність від усіх причин - на 16 % під час прийому препарату порівняно 

з плацебо. Також тіотропій подовжував час до першого загострення в 

середньому на 16,7 міс порівняно з 12,5 міс у групі плацебо. 3. Дослідження 

POET-СOPD — вивчали Спірива vs сальметерол. Відносний ризик 

виникнення загострення у пацієнтів, які раніше не отримували лікуання, у 

групі тіотропію був на 21 % нижче, ніж у групі сальметерола . Застосування 

інгаляційних глюкокортикоїдів (ІГКС) в лікуванні бронхіальної астми на 

сьогодні передбачено протоколами ведення хворих з даною нозологією. Ці 

засоби є найбільш ефективними протизапальними препаратами для 

лікування бронхіальної астми (БА). Багаточисельні контрольовані 

дослідження проведені з урахуванням вимог медицини доказів, показали їх 

ефективність в плані поліпшення функції дихання, зменшення 

гіперреактивності дихальних шляхів, вираженості симптомів, частоти та 

тяжкості загострень (рівень доказовості А). Ряд фундаментальних 

досліджень показав, що включення інгаляційних бета2-агоністів тривалої 

дії (сальметеролу та формотеролу) в схему лікування хворих, у яких БА не 

вдається повністю контролювати різними дозами ІГКС, дозволяє досягти 

кращого контролю над захворюванням, ніж просто збільшення дози ІГКС в 

два рази і більше (рівень доказовості А). 

Від уміння лікаря прогнозувати перебіг захворювання в значній мірі 

залежить його професійна репутація. Майбутній лікар повинен не тільки 

знати загальноприйняті протоколи, але й володіти сучасними технологіями 

пошуку нової доказової клінічної інформації. Доказова медицина на 

сьогодні – це ідеологія вдосконалення системи охорони здоров‘я, баланс 

інтересів конкретного пацієнта й держави, провідний інструмент сучасної 

освіти в медицині і фармації. Систематичні огляди та мета-аналізи – 

найважливіший спосіб підвищення якості і ефективності надання медичної 

допомоги Окрім вміння використовувати на практиці стандарти та 

протоколи лікування при певних нозологіях увагу студентів звертають на те, 

що, одним із напрямів доказової медицини є аналіз результатів клінічних 
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досліджень, які можуть стати підставою для прийняття рішень.Таким чином, 

застосування принципів доказової медицини в навчальному процесі, 

вивчення протоколів надання медичної допомоги при певних нозологіях, 

дозволяє студентам отримати кращі теоретичні знання та в подальшому 

бути конкурентноспроможним випускником. 

  

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ 

ВИВЧЕННІ КУРСУ «ВІКОВІ АСПЕКТИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ» 

ЗІ СТУДЕНТАМИ 5 КУРСУ 

Л.В. Каньовська, Є.П. Ткач 
Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології 

 та професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Фундаментальне значення для вдосконалення освітнього процесу у 

ВНЗ має застосування нових навчальних технологій. Сучасні реалії 

навчання на клінічних кафедрах потребують запровадження інтерактивних 

методів навчання, які дають можливість викладачу моделювати клінічну 

ситуацію, у вирішенні якої студенти опрацьовують не тільки практичні 

навики, але в процесі навчання ще й осмислюють, аналізують свої дії, тим 

самим набуваючи якісно нових вмінь. Мета інтерактивних методів навчання 

полягає в тому, щоб навчальний процес відбувався за умови постійної 

активної взаємодії усіх студентів. Це співнавчання, взаємонавчання, де 

студент і викладач доповнюють один одного і викладач виступає в ролі 

організатора навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає 

моделювання реальних ситуацій, використання рольових ігор і спільне 

вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.  Під 

час групового навчання студенти вчаться конструктивно мислити, 

приймати обґрунтовані рішення, розвивати вміння переконувати та вести 

дискусію. 

Вивчення курсу «Вікові аспекти фармакотерапії» передбачає 

використання інтерактивних методів навчання, для кращого засвоєння 

поданого матеріалу. Серед тем, які обговорюються зі студентами є 

фармакотерапія в пульмонології, кардіології, гастроентерології, ревма-

тології, нефрології з врахуванням її вікових аспектів. Організація роботи в 

групах студентів передбачає розподіл їх на окремі підгрупи з розподілом 

ролей: «спікер» – керівник групи (слідкує за регламентом під час обго-

ворення, зачитує завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи), 

«секретар» (веде записи результатів роботи, допомагає при підведені 

підсумків та їх виголошені), «посередник» (стежить за часом, заохочує 

групу до роботи), «доповідач» (чітко висловлює думку групи, доповідає про 

результати роботи групи). Кожній з підгруп дається завдання вибору 

раціональної схеми фармакотерапії для окремих хворих, згідно тем, які 

вивчаються. При цьому необхідно врахувати вікові аспекти та особливості 

взаємодії ліків, адже поліморбідність у людей старших вікових груп 
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викликає необхідність застосування декількох лікарських засобів. Це 

створює ризик розвитку побічних реацій. З кількістю препаратів зростає 

число побічних реакцій. Крім того, різні види антагонізму між лікарськими 

препаратами знижують терапевтичний ефект. Необхідно враховувати, що з 

віком звужується інтервал терапевтичної дії лікарських препаратів, тому 

прогнозувати кінцевий підсумок взаємодії дуже важко. Прикладом 

антагоністичних відносин між різними препаратами може бути ефект 

сповільненого всмоктування ліків кислотної структури (саліцилатів, 

барбітуратів) при одночасному призначені антацидів. Робота в трійках це 

розширений огляд роботи в парах, можна змінювати трійки, коли всі 

підгрупи групи отримують одне і те ж завдання, а після обговорення, один 

член трійки йде в наступну і ознайомлює членів новостворених трійок з 

набутком своєї. Можливим є виділення експертної групи з сильніших 

студентів 

Обов‘язковим є підсумування результатів викладачем, який виправляє 

недоліки, при необхідності корегує запропоновані студентами дії. 

Перевагою такого методу є можливість обміну студентами своїми 

розуміннями та думками, метод також дозволяє кожному висловити свою 

думку, що неможливо при великій групі, учасники можуть обмінюватися 

досвідом та ідеями, що сприяє розширенню знань, центр уваги 

переноситься з викладача на студентів, до роботи активно залучаються всі 

учасники, змушує студентів брати відповідальність за своє навчання. При 

застосуванні цього методу слід проводити профілактику його негативних 

проявів: спробу домінувати когось одного в кожній підгрупі, відходження 

від поставленої викладачем мети. Поряд з цим метод дозволяє наблизити 

студента до клінічних ситуацій отримати основні діагностичні та лікувальні 

вміння, закріпити вивчений матеріал.  

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ  СТУДЕНТІВ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕДСЕСТРИНСТВО» СТУПІНЬ ( БАКАЛАВР)  

З ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ» 

С.Ю. Каратєєва, І.А. Плеш, Г.І. Кшановська, О.В. Макарова 

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський  державний медичний університет», м .Чернівці 

На даний час головним завданням вищої медичної освіти є 

збереження та забезпечення необхідної якості професійної підготовки 

фахівців і пошук механізмів підвищення її рівня . 

Сучасний розвиток медичної освіти, етапи його реформування, 

питання, пов‘язані з підвищенням якості освіти випускників медичних 

закладів, вимагають нових підходів до організації навчального процесу.   

Готуючись до практичного заняття викладач повинен ретельно 

продумати структуру заняття, окреслити проблему та її розв‘язання та 

намітити шляхи її вирішення. Також мотивує навчальну діяльність 

студентів, спонукає їх до навчання, організовує навчальний процес таким 
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чином, щоб він мав максимальний ефект. І ця організація повинна 

проходити на рівні дій та можливостей кожного окремого студента. 

Використання методики індивідуального підходу до кожного студента у 

викладанні дає можливість докорінно змінити ставлення до об‘єкта 

навчання, перетворивши його на суб‘єкт,  тобто зробити  кожного студента 

співавтором практичного заняття.  

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 мотивує навчальну діяльність студентів, спонукає їх до 

навчання, організовує навчальний процес таким чином,  щоб він мав 

максимальний ефект. І ця організація повинна проходити на рівні дій та 

можливостей кожного окремого студента. У груповій роботі виникає 

елемент змагання і взаємної відповідальності студентів за роботу в 

аудиторії, за свої знання з предмета, тому і педагог починає з більшою 

повагою ставитися до студентів. 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.  

 

ПОКРАЩЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  СТУДЕНТІВ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕДСЕСТРИНСТВО» СТУПІНЬ ( БАКАЛАВР)  

З ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОГО 

МЕДСЕСТРИНСТВА» 

С.Ю. Каратєєва, І.А. Плеш, Г.І. Кшановська 

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської 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 зумовили пошук і впровадження сучасних інно-

ваційних технологій у систему навчання. В останні роки система медичної 

освіти проходить закономірний процес суттєвої модернізації.  

Цілком очевидно, що підручники та навчальні посібники для  сту-

дентів, навіть найсучасніші, не можуть сформувати в майбутніх спеціалістів 

практичних навичок.  

Викладач мотивує навчальну діяльність студентів, спонукає їх до 

навчання, організовує навчальний процес таким чином,  щоб він мав 

максимальний ефект. І ця організація повинна проходити на рівні дій та 

можливостей кожного окремого студента. У груповій роботі виникає 

елемент змагання і взаємної відповідальності студентів за роботу в 

аудиторії, за свої знання з предмета, тому і педагог починає з більшою 

повагою ставитися до студентів. 
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Має місце удосконалення тематичних навчальних  кімнат, оснащення  

їх сучасним обладнанням, більш повноцінно забезпечити заняття 

тематичними хворими, ефективно використати матеріально-технічну базу 

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.  

Впровадження сучасних інноваційних технологій організації роботи 

та навчального процесу забезпечує належну підготовку фахівців, яка 

відповідає державним стандартам. 
 

КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МЕДИЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА СТАН ЗДОРОВ’Я 

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 

Однією з актуальних проблем в умовах вищої школи залишається 

формування у майбутніх медичних працівників комунікативно-мовлен-

нєвих умінь. Важливість культури професійного мовлення у фаховій 

діяльності медиків безперечна, адже специфіка праці передбачає постійне 

спілкування лікаря з пацієнтом, його родичами, з колегами тощо.  

У сучасних умовах, коли громадськість, засоби масової інформації 

піддають медицину і передусім її практичну діяльність суворій критиці, 

коли лунають голоси про кризу довіри до медицини, зниження  престижу 

лікарської професії, проблеми моральності в медичній діяльності, 

лікарської етики, взаємостосунків лікаря з пацієнтами, колегами набувають 

особливої гостроти й актуальності. Тому великі вимоги ставляться до 

підготовки майбутніх спеціалістів у вищій медичній школі. 

Уміння спілкуватися з хворими – комунікативна компетентність 

лікаря – мистецтво, яке починає формуватися ще в процесі навчання в 

медичному вузі, згодом у процесі самостійного професійного спілкування з 

хворими, людьми з різними психологічними якостями, різного віку, рівня 

освіти, соціальної і професійної приналежності. Спочатку, на ранніх етапах 

навчання, починаючи взаємодіяти з хворими, майбутні лікарі часто 

несвідомо, за механізмом наслідування, копіюють стиль поведінки тих 

лікарів-викладачів, яких особливо поважають, на чию думку орієнтуються. 

У міру накопичення досвіду професійного спілкування молодий лікар уже 

усвідомлено починає використовувати різноманітні психологічні навички, 

що полегшують спілкування з хворим. Чим більший стаж роботи лікаря, 
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тим більше уваги він приділяє психологічним аспектам діагностичного та 

терапевтичного процесу, підвищення рівня комунікативної компетентності, 

багато в чому забезпечує ефективність професійної взаємодії. 

Характерною особливістю професійного мовлення медичних 

працівників є те, що їхній партнер – пацієнт, часто хвора людина або її 

близькі. Занепокоєння за стан здоров‘я, очікування малоприємного 

повідомлення позначаються на емоційному стані пацієнта, загострюють 

сприйняття, роблять його дуже вразливим. Загальновідомо, що від якості 

мовленнєвої діяльності медичних працівників значною мірою залежить 

успіх лікування. Якщо недостатня професійна кваліфікація медичного 

працівника не завжди буває помітною хворим чи його близькими, то 

моральне обличчя лікаря, його невміння спілкуватися, недоліки в мовленні 

можуть одержати негативну оцінку населення. Це не сприяє успішному 

вирішенню тих важливих соціальних завдань, які стоять перед закладами 

охорони здоров‘я. 

На практичних заняттях з медичної психології особливий акцент 

ставиться на формуванні у студентів як спеціальних практичних навичок, 

так і комунікаційних, які потрібні для формування здатності до командної 

роботи, дотримання етики та деонтології. Лікар розпочинається з розуміння 

свого професійного обов‘язку, чуйності, співчуття і, на кінець, з 

елементарної порядності. 

Формування клінічного мислення необхідно розглядати як органічну 

частину становлення особистості майбутнього лікаря. Це і завдання 

виховання лікаря, як носія духовних цінностей, суб‘єкта моральних 

відносин, і задача розвитку культури його почуття. Клінічне мислення 

формується в процесі самостійних спроб, намаганні студента вирішувати 

клінічну задачу в реальних умовах у ліжка хворого і на поліклінічному 

прийомі. Уміння студентів розмовляти з хворими, відповідно поводитися 

біля ліжка стражденної людини рідко буває природженою рисою. Таке 

вміння необхідно розвивати, виробляти в процесі щоденної роботи по 

курації хворих. У цьому полягає самовдосконалення лікаря. Лікар як 

старший колега повинен вчити цьому мистецтву середній і молодший 

медичний персонал. За такого підходу до роботи в лікувально-

профілактичному закладі буде зведений до мінімуму шкідливий вплив на 

хвору людину необережно сказаних слів або інших дій медичних 

працівників. Навчаємо студентів міркувати з приводу діагностики і 

лікування, наводимо цікаві приклади з лікарської практики. Сьогодні ми 

багато чого запозичуємо із системи вищої медичної освіти західних країн, 

але не  слід забувати про одну незаперечну перевагу вітчизняної медичної 

школи: вона завжди навчала майбутніх лікарів логічно мислити, вміла 

закликати їх до милосердя та співчуття. Отже, без високого рівня 

сформованості професійного мовлення медичних працівників не можна 

говорити про їхню готовність до фахової діяльності, про цілісність моделі 

фахівця медичної галузі. 
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Необхідно відмітити, що йде старіння населення, тому особливе 

значення набуває деонтологія в геріатричній практиці. Слід мати на увазі, 

що люди в похилому й старечому віці з поліорганною патологією, часто 

бувають одинокими і приходять на прийом не стільки для лікування, 

скільки для бесіди зі своїм лікарем. З іншого боку, в умовах сучасного 

реформування медицини в основі клінічної трансформації партнерської 

моделі «лікар – пацієнт» лежать корінні зміни підходів відносно комунікації 

з пацієнтом, адже за ним часто слідують гроші. При незадовільному 

відношенні він може оплатити послуги іншого лікаря або лікувального 

закладу. 

Отже, без високого рівня сформованості професійного мовлення 

медичних працівників не можна говорити про їхню готовність до фахової 

діяльності. Спокійне, впевнене мовлення є для лікаря важливим 

психотерапевтичним методом впливу на хворого. 
 

ДОСВІД ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ З ПИТАНЬ НАДАННЯ 

ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

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 

Навчальний процес з психіатрії та наркології складається з трьох 

частин: лекції, практичні заняття, самостійна робота студента. Важливим у 

викладанні психіатрії є детальне висвітлення теоретичного матеріалу. Для 

досягнення цього читаються лекції з використанням наглядних матеріалів: 

таблиць, схем, мультимедійних презентацій, а також супроводжуються 

демонстрацією тематичних хворих. Це допомагає активізувати увагу 

студентів на лекційному матеріалі, мотивувати їх для подальшої 

самостійної роботи з рекомендованими літературними джерелами. Для 

підтримки традиційних форм навчання на кафедрі впроваджені в практику 

елементи дистанційної освіти з використанням модульного об‘єктно-

орієнтованого динамічного навчального середовища – МООDLE. 

Впровадження сучасних технологій навчання на додипломному етапі 

дозволяє оптимізувати частку самостійної роботи студентів по засвоєнню 

знань і вмінь при їх активному використанні в подальшій роботі, що сприяє 

підвищенню якості та ефективності навчального процесу. 

Під час практичних занять навчальна діяльність студентів контро-

люється із використанням тестів, шляхом розв‘язуванням ситуаційних задач, 

проведення індивідуального та фронтального опитування, проведенням 

курації хворого. Викладачі контролюють не тільки рівень засвоєння тео-

ретичного матеріалу, але й розуміння психопатологічної симптоматики, ви-

конання експериментально-психологічних досліджень, визначення психопа-

тологічного синдрому, постановку діагнозу захворювання та призначення 

лікування. 
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Основним завданням при викладанні психіатрії та наркології 

студентам є опанування практичних навичок і вмінь. Незамінними на 

кінцевому етапі опанування практичних навичок і вмінь є безпосередній 

контакт студентів із пацієнтами. Студенти в присутності викладача 

збирають скарги, анамнез, проводять експериментально-психологічні 

дослідження, оцінюють психічний стан пацієнта, проводять диференційну 

діагностику тощо. Слід зазначити, що студенти активно відгукуються на 

таку практику, яка є вагомим стимулом для набуття ними нових знань у 

процесі здобуття фаху лікаря. 

Отже, робота в клініці, безпосереднє спілкування із пацієнтами у 

стаціонарі та диспансері, активна участь в діагностичному процесі є 

важливими етапами підготовки майбутнього лікаря, набуття ними досвіду 

надання медичної допомоги населенню. Впровадження новітніх технологій 

та засобів навчання забезпечує оптимізацію навчального процесу і сприяє 

поглибленню знань, досвіду. 

 

ДО ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ  ЕТИКИ В МЕДИЧНОМУ ВНЗ 

Н.М. Каспрук 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасне реформування української педагогічної освіти передбачає 

посилення уваги до моральної культури педагога, його внутрішнього світу. 

Вміння усвідомлювати та приймати основні принципи, категорії педа-

гогічної  та медичної етики у контексті їх гуманістичного наповнення є 

однією із важливих складових професійної діяльності викладача медичного 

ВНЗ. Сьогодення вимагає від педагога вищої школи тісних професійних 

контактів зі студентами й налагодження відповідного педагогічного 

спілкування. Під час такого спілкування викладач впливає на студентів не 

лише своїми знаннями, а й властивими йому рисами характеру, особли-

востями емоційної сфери, життєвим досвідом та світоглядом. У моральному 

плані педагог сам має бути таким, яким він хоче зробити майбутнього 

медика та таким, яким він сам мріє бачити свого власного лікуючого лікаря.  

Педагогічна майстерність завжди індивідуальна, приходить з досві-

дом, знаннями та розумінням системи, специфіки предмета. Майстерність 

викладача залежить від кваліфікації та повсякденного педагогічного, 

наукового і клінічного вдосконалення. Але й величезну роль грає здатність 

студентів до навчання, їх інтелектуальний рівень. Це визначає рівень 

взаємних  вимог у парі студент-викладач. Відмічається позитивна коре-

ляція: більше здібностей у студента, більша професійна вимогливість, 

більше мотивації для вдосконалення у пари студент-викладач. 

Особливе значення для сучасного викладача (його образу - характеру) 

має зовнішній вигляд: вираз обличчя, інтонація голосу, доброзичливість, 

одяг. Все це зовнішня сторона, а внутрішня (зміст) – світогляд викладача, 

емоційний інтелект, ідеали, ціннісні орієнтації. У світогляді викладача 
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відображені і його моральні якості: такт, терпимість, щиристь, відкритість. 

Студенство, молодь –  це завтрашній день будь-якого суспільства, і нама-

гаючись пізнати та зрозуміти молодь, ми намагаємось вплинути на 

завтрашній день.  

Нинішні студенти – дорослі люди, які дуже добре відчувають фальш 

як на словах, так і у вчинках. Впливати на них може тільки особистість 

викладача, відданого справі, зацікавлена своїм предметом. Надзвичайно 

важлива також щира зацікавленість в особистості студента та зацікавленість 

у майбутньому своїх вихованців. 

Вважаємо за важливе постійно отримувати зворотній зв,язок від 

студентів. Це дає додатковий стимул для самовдосконалення та можливість, 

за потреби,  своєчасної корекції стилю викладання. 

 

ПЕРВИННА ХІРУРГІЧНА ТЕХНІКА НА ЗАНЯТТЯХ З КЛІНІЧНОЇ 

АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ 

І.С. Кашперук-Карпюк, Л.П. Лаврів 

Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

З метою визначення шляхів оптимізації навчального процесу та зас-

воєння практичних навичок з клінічної анатомії та оперативної хірургії у 

студентів проведене педагогічне дослідження із застосуванням критичного 

аналізу навчально-методичної літератури за даною проблемою, вивчення 

думки експертів (викладачів) та анкетування студентів на основі сформо-

ваного переліку питань, статистичний аналіз отриманих даних. У результаті 

дослідження визначені шляхи оптимізації та удосконалення форм і методів 

навчального процесу. 

Викладачі кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної 

хірургії не припиняють вдосконалювати форми та методи навчального 

процесу, зокрема, оволодіння студентами практичними навичками. Відпра-

цювання різних елементів первинної хірургічної техніки потребує відповід-

ного приладдя та обладнання (оснащена операційна кімната та хірургічні 

інструменти). Але більші проблеми виникають щодо матеріалу, на якому 

виконують хірургічні маніпуляції та операції. Серед них – обмежений вибір 

тварин, які дозволяється використовувати з навчальною метою та в 

експерименті. Тому деякі види втручань виконують на трупному матеріалі, 

м‘яких тканинах та фрагментах кінцівок свійських тварин. Відпрацювання в 

умовах операційної первинної хірургічної техніки є дієвим та перспектив-

ним методом передачі навчальної інформації шляхом практичних дій, де 

студенти є активними генераторами ідей для пошуку нових методик. Мак-

симально наближені до реальних умов практичні заняття та позааудиторна 

робота студентів підвищують їх мотивацію та зацікавленість до самос-

тійного поглибленого вивчення клінічної анатомії та оперативної хірургії. 

Перелік операцій: трепанація кістково-пластична та декомпресійна 

(голови свійських тварин), видалення міоми, ліпоми (свиний окіст), 
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перев‘язка судин, відпрацювання навичок у накладанні безперервних швів 

(кушнірського, матрацного, обвивного, косметичного внутрішкірного), тех-

ніка пошарового роз‘єднання та з‘єднання тканин (одночасно закріп-

люються знання хірургічного інструментарію), трахеотомія та трахеостомія, 

оголення судинно-нервових пучків шиї, лапаротомія, апендектомія, 

накладання кишкових анастомозів (виконання мініоперацій на кроликах в 

повному обсязі), опанування різних видів кишкових швів (Ламбера, 

Шмідена, Плахотіна-Садовського і т.д.) на кишковому матеріалі свійських 

тварин, виконання операцій на фрагменті хребта свині (ламінектомія), 

операції на шлунку (резекції з накладанням анастомозів, гастростомії, 

дуоденопластика), накладання швів на печінку (Кузнецова-Пенського), 

вивчення особливостей будови серця, нирок при їх безпосередньому 

розтині (органи свійських тварин), виконання ампутацій, екзартикуляцій, 

накладання швів на сухожилки. Цей перелік операцій можна постійно 

доповнювати. Активними генераторами ідей та пошуку нових методик є 

саме студенти, що підтверджує їх самовмотивованість та значення 

практичного компоненту, яке важко переоцінити в навчальному процесі. 

Відпрацювання в умовах операційної первинної хірургічної техніки є 

дієвим та перспективним методом передачі навчальної інформації шляхом 

практичних дій, де студенти є активними генераторами ідей для пошуку 

нових методик. Максимально наближені до реальних умов практичні 

заняття та позааудиторна робота студентів підвищують їх мотивацію та 

зацікавленість до самостійного поглибленого вивчення клінічної анатомії та 

оперативної хірургії. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 

СТУДЕНТАМ БАКАЛАВРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» 

О.Б. Квасницька  

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Основна мета побудови системи вищої медичної освіти – забезпечен-

ня високого рівня конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому 

ринку фахівців за рахунок високої якості підготовки фахівців, високого 

рівня їх професійних компетенцій та морально-етичних якостей. У сучасній 

системі медичного обслуговування лікар-лаборант займається не тільки 

лабораторними аналізами і оформленням їх результатів, але й бере участь у 

лікувальній та науковій діяльності відділення клініки або лікарні, аналізі та 

систематизації отриманих даних, що потребує певних знань та практичних 

навиків.  

Формування клінічного мислення у студентів зі спеціальності 

«Лабораторна діагностика» починається при вивченні клінічних дисциплін. 

Основна мета викладання дисципліни «Внутрішня медицина з оцінкою 
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результатів» полягає в формуванні у студентів цілістного підхода до 

виріщення на практиці конкретних клінічних задач з акцентом на 

інтерпретацію результатів. Успішне вивчення цієї дисципліни передбачає 

відповідну теоретичну підготовку студентів, достатньо високий рівень 

базисних знань та вже сформованих на протязі попередніх років навчання 

практичних навичок. Слід відмітити, що перед викладачем іноді стоять 

певні труднощі в досягненні основної мети із-за різного рівня підготовки  

студентів в одній групі. Тому під час проведення практичних занять 

доцільним є більш широке використання демонстраційного матеріалу, 

включаючи навчальний матеріал із суміжних дисциплін (анатомії,  

фізіології, біохімії, патофізіології): таблиці, малюнки, відеофільми, 

презентації лекційного матеріалу.  

За сучасних умов організації навчального процесу, коли 50% 

навчального часу відводиться на самостійну роботу, викладач не є єдиним 

джерелом первинної інформації, а  консультує та орієнтує на різні види 

самостійної роботи. Одним з уніфікованих методів контролю самостійної 

роботи студентів є ситуаційні завдання та підборки тестових завдань. Такі 

ситуаційні завдання та набори тестів за темою досить зручно 

використовувати не тільки під час практичних занять, але і при читанні 

лекцій. Для контролю знань та вмінь також використовуються набори 

клінічних та біохімічних аналізів. Найбільш цінним у формуванні 

клінічного мислення студента є розбір типових клінічних випадків. 

Ефективним є застосування різноманітних інтерактивних методів навчання: 

«мозковий штурм», «клієнтській сценарій», «метод малих груп».При 

викладанні лекційного матеріалу необхідно особливу увагу звертати на 

використання сучасних лабораторних методів дослідження в діагностиці 

захворювань внутрішніх органів, їх інтерпретацію, випадки отримання 

псевдопозитивних та псевдонегативних результатів. 

В якості самостійної роботи в практику активно впроваджується 

методи дистанційного навчання за системою ―Moodle‖ за  допомогою якої в 

системі Інтернет студенти можуть ознайомитись з електронними 

варіантами методичних вказівок, електронними підручниками, тестовими 

завданнями, наочними матеріалами (схеми, малюнки, відеороліки) за темою 

заняття. 

Одночасно студенти залучаються до написання науково-

дослідницьких робіт, в процесі яких вони вчаться формувати мету 

дослідження, здійснювати інформаційний пошук, виділяти основні ідеї, 

узагальнювати зібраний матеріал. Творчій підхід та самостійність студенти 

проявляють при створенні навчальних таблиць.  

Підвищити рівень успішності студентів - бакалаврів за напрямком 

підготовки «Лабораторна діагностика» з внутрішньої медицини, можна 

тільки шляхом наполегливої сумісної праці викладача та студента, яка 

направлена на формування мотивації у студента на здобуття певних знань, 

формування професійних компетентностей, усвідомлення власних помилок 

та їх аналізу. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ  

О.Б. Квасницька  

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Метою освіти є набуття певних компетенцій, які дозволяють фахівцю 

реалізуватись в обраній спеціальності. Реформа сучасної медичної освіти 

ґрунтується на компетентністному підході із переходом від оцінювання 

певних знань до оцінювання певних компетенцій та рівня компетентності 

взагалом. Жодна навчальна дисципліна сама по собі, у відриві від інших 

наук, не спроможна сформувати професійну компетентність майбутнього 

лікаря. Лише інтегрований підхід може виконати основні функції процесу 

навчання і забезпечити формування цілісної системи знань, умінь, навичок, 

професійно значущих якостей, необхідних фахівцю для виконання 

функціональних обов‘язків і формування його наукового світогляду.  

Міждисциплінарна інтеграція передбачає побудову процесу навчання 

за принципом логічної послідовності програмних дисциплін та ком-

плексного навчання. Традиційно виділяють вертикальну та горизонтальну 

інтеграцію. Вертикальна інтеграція або предметно-орієнтоване навчання –

це вивчення медико-біологічних, фундаментальних, а пізніше - профільних 

клінічних дисциплін, коли кожна наступна дисципліна базується на 

попередній шляхом використання необхідних знань, навичок, умінь із 

попередніх. Горизонтальна інтеграція пропонує в рамках однієї дисципліни 

вирішення практично орієнтовних завдань, які одночасно знаходяться в 

полі вивчення двох або трьох дисциплін. Перевагою горизонтальної 

інтеграції є те що в центрі навчання знаходиться об‘єкт майбутньої 

лікарської діяльності – пацієнт. При цьому вертикальна інтеграція завжди 

доповнює горизонтальну і вирішує не вузькі професійні завдання, а 

міждисциплінарні, в рішення яких залучається декілька дисциплін. 

Вивчення внутрішньої медицини, як однієї із основних клінічних 

дисциплін, вимагає від студентів ґрунтовних базових знань теоретичних 

дисциплін, а також сформованих певних практичних навичок. Внутрішня  

медицина вивчається на додипломному етапі на 4 модулях: основи 

внутрішньої медицини (4, 5 курси) де розглядаються основні нозологічні 

форми; сучасна практика внутрішньої медицини (6 курс)- з вивченням 

основ диференційної діагностики та лікування пацієнтів із захворюваннями 

внутрішніх органів; невідкладні стани клініці внутрішньої медицини (6 

курс). Успішне засвоєння даної дисципліни на 4 та  5 курсах неможливо без 

засвоення базисних знань з анатомії, нормальної та патологічної фізіології, 

гістології, патанатомії, фармакології, біохімії, пропедевтики  внутрішніх 

хвороб та інших дисциплін з якими внутрішня  медицина пов‘язана 

«вертикальними» інтеграційними зв‘язками. Засвоєння цих знань є 

базисними і перевіряється на початку заняття з використанням бліц-
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опитуваня, тестових завдань І-ІІ рівня, а також у вигляді ділової гри і 

займає до 10-15  хвилин часу. Для успішного вивчення основ внутрішньої 

медицини необхідно дотримуватись основ внутрішньопредметної інтеграції, 

яка передбачає інтеграцію теми, що вивчається, з попередніми та 

наступними темами даної дисципліни. Це успішно реалізовується при 

вирішенні типових клінічних задач, при роботі у ліжка хворого або 

стандартизованим пацієнтом. При цьому ефективними є застосування 

різноманітних інтерактивних методів навчання : «мозковий штурм», «метод 

малих груп» та  інші , що впливає не тільки на формування професійних 

компетентностей, але і особистісний розвиток студента. Реалізація 

горизонтальної міжпредметної та внутрішньопредметної інтеграції при 

вивченні внутрішньої дисципліни чітко прослідковується на 6 курсі, коли 

від студента вимагається чітке проведеня диференційної діагностики 

захворювань внутрішніх органів та наданні невідкладної допомоги, що 

потребує знань не тільки основ внутрішньої медицини, але із суміжних 

дисциплін ( хірургія, урологія, рентгенологія та інші). На даному етапі 

ефективно застосовуються технології проблемного, інтерактивного 

навчання, тренінгові технології з використанням муляжів або стандар-

тизованих пацієнтів, ситуаційні задачі інтегрованого змісту. 

Поряд з позитивними сторонами міждисциплінарної інтеграції 

існують і певні проблеми : вивчення кожної наступної дисципліни повинно 

базуватись на понятійній базі попередньої і бути підґрунтям для засвоєння 

понять на міждисциплінарній основі, необхідна єдність в інтерпритації 

наукових понять в різних дисциплінах (наприклад, це відноситься до 

нормативних показників, методики обстеження пацієнта), модернізація 

викладання з підготовкою студентів до вирішення клінічних задач при 

викладанні теоретичних дисциплін. 

Розвивати міжпредметну інтеграцію можна за рахунок проведення 

інтегрованих практичних занять, читання лекцій, проведення олімпіад та 

студентських наукових конференцій, сумісних засідань наукових гуртків; 

впровадження різноманітних форм поточного контролю, які дозволяють 

здійснювати непереривний моніторинг формування компетенцій. Одним із 

сучасних напрямків є створення междисциплінарних мережевих навчально-

методичних комплексів та електронних підручників. 

Таким чином, міждисциплінарна інтеграція допомагає розвинути 

здатність студентів до логічного мислення при вирішенні проблемних 

завдань; сприяє формуванню у них уміння аналізувати, синтезувати, 

абстрагувати, конкретизувати, узагальнювати набуті знання; спонукає їх до 

самостійного вивчення наукової та методичної літератури; розвиває у 

студентів професійну ініціативність, самостійність і відповідальність. З 

іншого боку досягаються також і діагностично-корекційні цілі, які 

направлені на виявлення і подолання можливих прогалин у засвоєнні 

студентами отриманих раніше знань, навичок і вмінь, що дозволяє 

підвищити якість викладання клінічних дисциплін. 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 105 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСКУСІЇ, ЯК СУЧАСНОЇ ТА АКТУАЛЬНОЇ 

ФОРМИ ВИКЛАДАННЯ РЕАНІМАЦІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ 

П.В. Кифяк, О.В. Ткачук, *Р.І. Сидорчук, *Р.П. Кнут, **О.Й. Хомко 

Кафедра анестезіології та реаніматології,  

*Кафедра загальної хірургії, 

**Кафедра догляду за хворими та вищої мед сестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Викладання реанімації та інтенсивної терапії здійснюється згідно 

робочих навчальних програм відразу на декількох кафедрах, у студентів 

різного освітнього рівня підготовки. Це вимагає постійного удосконалення 

педагогічного процесу, стимулює пошук нових, активних форм навчання. 

Серед подібних дидактичних прийомів, застосування дискусійного методу 

навчання у малих групах – володіє певним педагогічним потенціалом, 

однак застосовується досить рідко. 

Досвід застосування дискусійного методу навчання на окремих 

кафедрах дозволяє сформулювати необхідні передумови для ефективного 

застосування дискусій у педагогічному процесі. Перш за все, необхідно 

звертати увагу на підготовку самого дискусійного заняття. Тема (об‘єкт) 

обговорення повинні бути відкритим для дискусії для того, щоб студенти 

могли сформувати необхідний багаж знань для дискусії. Дискусію слід 

модерувати відкрито для всіх учасників, усі мають змогу не лімітовано 

аргументувати власну думку та позицію. Дискусію слід проводити так, щоб 

результати/підсумки не були передбачувані з самого початку заняття, 

категорично не слід нав‘язувати думку викладача учасникам дискусії. Цілі 

та мету дискусії слід розкривати ще до її початку, бажано у процесі 

модерації коригувати хід дискусії відповідно до них. Учасники дискусії 

мають відчути гарантії вільного висловлювання своїх думок та позиції, 

ніяким чином не слід обмежувати зміни думок дискусантів, корекцію ними 

своїх позицій та виникнення нових ідей. 

Перед плануванням дискусійного заняття доцільно встановити точки  

зору учасників заняття, включно з викладачем. Модератор дискусії не 

повинен нав‘язувати свою думку та позицію. За умов розташування різних 

кафедр на одній клінічній базу університету (ОКУ ЛШМДУЛ) широко 

практикується залучення фахівців інших підрозділів для проведення таких 

занять. Участь інших викладачів сприяє пожвавленню дискусій, вносить 

нові ідеї, модифікує їх проведення. Це дозволяє дискутантам вступати у 

дискусію з бажанням почути і зрозуміти інші аргументи, підтримати інші 

точки зору, а не тільки висловлювати свої.  

Успішність застосування методу дискусії значною мірою  залежить 

від вміння викладачів модерувати її для досягнення певної дидактичної 

мети, від його клінічного, педагогічного та життєвого досвіду. Модератору 

слід навчитись психологічним прийомам, доброзичливо підтримувати, 

створювати невимушену атмосферу під час заняття. За таких умов метод 

дискусій проявив себе високо ефективним. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ – ВАЖЛИВИЙ 

ЕЛЕМЕНТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

І.Г. Кишкан 

Кафедра фармакології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Покращанню фахової підготовки майбутніх лікарів в умовах 

інтеграції вищих медичних навчальних закладів (ВМНЗ) України до 

Європейського освітнього простору значною мірою сприяє науково-

дослідницька діяльність студентів. Випускник ВМНЗ повинен мати високий 

рівень інтелектуального розвитку, бути готовим активно займатися творчою 

діяльністю, яка неможлива без досліджень нових явищ і процесів, що 

відбуваються в медичній галузі. Професія лікаря потребує постійної роботи 

над собою, розвитку і вдосконалення аналітичних можливостей і клінічного 

мислення, творчого підходу і наукового пошуку при вирішенні професійних 

завдань. Важливу роль у формуванні творчих здібностей майбутніх лікарів 

відіграє поглиблене опрацювання навчально-наукового матеріалу в окремій 

галузі медицини та виконання студентами індивідуальної науково-дослідної 

роботи (НДР) під час навчання в університеті. 

НДР студентів є складовою навчально-виховного процесу у ВМНЗ та 

фахової підготовки майбутніх лікарів. Актуалізація саморозвитку, 

самоосвіти і самовдосконалення студентів-медиків за кредитно-модульної 

організації навчального процесу дозволяє активізувати їх мотивацію до 

НДР. Значна увага розвитку творчих здібностей та клінічного мислення в 

майбутніх лікарів приділяється під час вивчення фармакології. Творчі, 

пошукові завдання IV-го рівня розуміння і складності для індивідуальної 

НДР та наукової реферативної роботи студентів  передбачають проведення 

пошуку й аналізу наукової інформації щодо особливостей фармакодинаміки 

та фармакокінетики нових сучасних лікарських препаратів різних 

фармакологічних груп. Як правило, ці завдання за бажанням виконують 

творчо обдаровані студенти, які готують короткі тематичні науково-

реферативні доповіді, що заслуховуються на заключному етапі практичного 

заняття і обговорюються у вигляді міні-диспутів. Такий вид НДР 

передбачає найбільш високий рівень пізнавальної активності студентів та 

розуміння ними навчального матеріалу, а також спонукає їх до 

самостійного поглибленого аналізу, синтезу й інтерпретації наукової 

інформації.  

Навички проведення наукового пошуку, набуті студентами в процесі 

виконання індивідуальної НДР з дисципліни, використовуються ними при 

підготовці тез доповідей та виступів на студентські наукові форуми. 

Студенти, які мають бажання і проявляють творчі здібності до проведення 

НДР, виконують фрагменти експериментальних досліджень щодо впливу на 

нирки ліків різних фармакодинамічних та фармакотерапевтичних груп, 

вивчають фармакоекономічні аспекти клінічного застосування лікарських 

засобів, наявних на фармацевтичному ринку України. 
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Якість виконання НДР студентів значною мірою залежить від їх 

творчої активності, рівня знань, умінь, готовності теоретично осмислити 

науково-практичне значення теми, обраної для проведення наукового 

дослідження. Індивідуальна НДР у вигляді реферативної науково-оглядової 

роботи з фармакології допомагає більш ґрунтовно й поглиблено засвоїти 

навчальну дисципліну, створює можливість самостійного набуття знань та 

підвищує ефективність навчального процесу. Власне наукове дослідження, 

виконане студентом під керівництвом викладача, розвиває ініціативу 

студента, здатність застосовувати свої теоретичні знання у практичній 

діяльності, розширює теоретичний кругозір та наукову ерудицію 

майбутнього фахівця.  

Результати проведених студентами НДР оформлено у вигляді 

мультимедійних презентацій доповідей і представлено науковими 

виступами на студентському конгресі BIMCO (м. Чернівці, 2017 р.; 2018 р.), 

науково-практичних конференціях студентів і молодих учених 

(м. Тернопіль, 2015 р.; м. Одеса, 2018 р.) та опубліковано в наукових 

виданнях. Виступи студентів на наукових форумах закріплюють у них 

уміння грамотно проводити професійний діалог, лаконічно відповідати на 

запитання, адаптують їх до майбутньої професійної діяльності. Приємно 

відзначити, що минулого навчального року студентська наукова робота 

«Фармакоекономічні аспекти застосування препаратів кларитроміцину», 

яку молоді науковці Буковинського державного медичного університету 

успішно доповідали на секції фармакології і фармації науково-практичної 

конференції з міжнародною участю для студентів та молодих вчених в 

Одеському національному медичному університеті (м. Одеса, 19-20 квітня 

2018 р.), відзначена Дипломом ІІІ ступеня. 

Науково-дослідницька діяльність студентів за кредитно-модульної 

організації навчального процесу сприяє творчому розвитку особистості, 

формуванню наукового світогляду, поглибленню наукових знань, підви-

щенню потреби наукового пошуку у вирішенні професійних завдань, удос-

коналенню умінь, компетентностей та фахового рівня майбутніх лікарів. 

 

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ – 

СТОМАТОЛОГАМ 2 КУРСУ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ 

СТОМАТОЛОГІЇ 

Ю.Х. Кільмухаметова 

Кафедра терапевтичної стоматології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

З 1 вересня 2008 року в БДМУ було створено стоматологічний 

факультет. За роки існування була проведена величезна робота по розвитку 

та покращенню методів викладання для навчання вітчизняних студентів, що 

втілилося у призових місцях на олімпіадах, конференціях, різного плану 

конкурсах тощо. У 2017-2018 навчальному році вперше на стоматологічний 

факультет БДМУ на перший курс навчання були набрані студенти з 
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іноземних країн, переважно єгиптяни, для яких заняття проводяться 

англійською мовою. 

На кафедру терапевтичної стоматології студенти-іноземці прийшли 

на другий рік навчання для вивчення курсу «Пропедевтика терапевтичної 

стоматології». На сьогоднішній день всього налічується 22 студенти на 

курсі, які розділені на дві академічні групи. Перше, що відмічається,- це 

наявність усього трьох дівчат на дві групи, решта – хлопці. Єгипет – 

арабська країна, де права жінок дещо обмежені. Основна задача дівчини з 

арабської країни – вийти заміж та бути гарною дружиною та матір‘ю. 

Працювати жінки можуть тільки з дозволу батьків або чоловіка, хоча є і 

винятки з правил. Тому, зовсім не дивно, що, приїжджаючи сюди на 

навчання, частково зберігається менталітет та відносини звичні з 

батьківщини. Результатом є погано прихована неповага до викладачів – 

жінок та студенток, хоча, знову ж таки, є винятки. 

Оцінивши досвід роботи інших викладачів з цими студентами на 

першому році навчання, були зроблені висновки, що на початках було дуже 

важко навчити студентів-єгиптян елементарної поваги та правил поведінки 

відносно викладачів-жінок. Проте, з часом студенти частково зрозуміли 

правила та відповідно адаптували свою поведінку, хоча і не всі. 

З перших проведених занять з обома групами стало зрозуміло, що 

багато залежить від того, яким чином і хто їх навчав на першому курсі, а 

також від лідерів груп. Цікаво, що лідер групи і староста – це різні люди. 

Так, в одній з груп очевидним лідером є студент, що більш-менш непогано 

володіє українською мовою та є так званим «завідником» групи. Вся група 

орієнтується та наслідує його поведінку. У той же час староста цієї групи є 

більш «непомітним», відходить на другий план. У іншій же групі 

очевидного лідера немає, усі студенти спілкується на рівні, без явного 

розподілу. 

Після завершення першого семестру навчання був зроблений інший 

висновок: студенти-єгиптяни не мають поняття часу. Вони нікуди не 

поспішають і постійно запізнюються, прийти на заняття мінімум на 15 - 20 

хвилин пізніше для них є нормою. Про пояснення чи вибачення за 

спізнення немає мови, більшість просто заходять в аудиторію, часом без 

халатів, змінного взуття чи шапочок, і починають говорити між собою 

своєю мовою, не звертаючи абсолютно ніякої уваги на викладача. Крім 

того, переважна більшість цих студентів дуже ліниві. Дуже мало з них 

самостійно пишуть конспекти, більшість віддають перевагу 

фотографуванню конспектів своїх одногрупників, по яким вони потім і 

вивчають дисципліну. І, коли їх запитати щось детальніше, вони просто 

відповідають, що цього не було в конспекті, а потім дуже дивуються 

низькому балу за заняття. Дуже мало єгиптян справді вчаться, більшість 

просто хочуть «здати» предмет. 

Дисципліну підтримувати на занятті важко, для студентів-єгиптян 

нормою є просто поговорити між собою арабською мовою в повний голос, 

не звертаючи увагу на те, що вони переривають навчальний процес. Крім 
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того, студенти знайшли спосіб шахраювати під час опитування: коли 

запитуєш одного, інший підказує йому відповідь арабською мовою, роблячи 

вигляд ніби звертається до іншого студента. Це ускладнює об‘єктивне 

оцінювання знань студентів. 

Проте, за місяці роботи з цими студентами відбулися деякі покращен-

ня. Все більше студентів стали приділяти увагу навчанню. За винятком де-

яких студентів, кількість запізнень зменшилася, а дисципліна покращилася.  

Підсумовуючи вище сказане, викладання студентам-єгиптянам 2 кур-

су стоматологічного факультету не є легким. Однак, якщо авторитетно себе 

зарекомендувати та дати зрозуміти цим студентам, що навчання є 

необхідністю, то результати будуть хорошими. Адже кожному викладачеві 

приємно бачити, як «загораються» очі у студентів, які зрозуміли ту чи іншу 

тему. 

 

НОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ 

НАВИЧОК СТУДЕНТАМИ 

НА КАФЕДРІ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ  

П.Є. Ковальчук, М.В. Гасько, С.В. Тулюлюк 

Кафедра травматології та ортопедії  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Однією з найважливіших проблем у підготовці лікарів загальної 

практики є опанування та засвоєння ними практичних навичок. Адже не 

секрет, що студенти та лікарі – інтерни, маючи не погану теоретичну 

підготовку, недостатньо володіють практичними навичками. 

Особливо це актуально щодо навичок надання невідкладної 

допомоги. 

Вирішуючи дане питання, на кафедрі травматології та ортопедії в 

перелік тем практичних занять на 5 курсі введено тему: ―Лікування 

травматологічних хворих в амбулаторних умовах‖. Заняття проводиться в 

травматологічному пункті лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівці, 

де студенти можуть під час вивчення тем з травматології і ортопедії можуть 

опанувати основні практичні навички. Разом з черговим лікарем травма-

тологом, під контролем викладача, студенти проводять амбулаторний 

прийом потерпілих, оглядають хворого, визначають перелік додаткових 

методів обстеження і дають оцінку отриманим результатам, вирішують 

питання черговості і об‘єму надання невідкладної допомоги. Після цього 

вони самостійно виконують місцеву анестезію при пошкодженнях, 

накладають гіпсові пов‘язки, проводять первинну хірургічну обробку ран, 

назначають профілактичний курс протиправцевого лікування та проти 

сказу, асистують при вправленні переломів та вивихів. Оформляють облі-

кову медичну документацію, вирішують питання тимчасової непраце-

здатності. 

Такий підхід дає змогу навчити студентів працювати в умовах 

наближених до реальних. Вони мають можливість безпосередньо надавати 
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допомогу хворим в амбулаторних умовах, при цьому опановуючи і 

відпрацьовуючи практичні навички, які необхідні в роботі лікаря загальної 

практики. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСВОЄННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТАМИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПЕДІАТРІЇ 

Н.І. Ковтюк, О.С. Годованець, Т.П. Фоміна 

Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці. 

На сьогоднішній день Україна швидкими темпами рухається до 

сучасного світового освітнього простору. Основний принцип полягає у 

реформуванні та модернізації вищої освіти через сучасні технології 

керування навчальним процесом, результатом яких є підвищення якості 

навчання та модернізація матеріально-технічного забезпечення. Основним 

пріоритетом вищої медичної освіти є якісна професійна підготовка 

висококваліфікованого фахівця, що особливо актуальним постає в період 

реформування системи охорони здоров‘я України. Одним з найважливіших 

критеріїв оптимальності ефективності інновації в педагогічному процесі є 

досягнення високих кінцевих результатів при найменших витратах. У 

медичному університеті таким кінцевим результатом педагогічної 

діяльності є міцні і глибокі знання студента, вміння їх використовувати. 

Професія лікаря відноситься до професій типу «людина-людина». 

Віртуальне спілкування ніколи не замінить живий контакт між лікарем і 

пацієнтом, тому одним із пріоритетних завдань педагогічного процесу є 

виховання навичок цього спілкування у студентів.  

З огляду на це головним завданням підготовки студентів вищих 

медичних навчальних закладів при викладанні пропедевтичної педіатрії є 

опанування практичними навичками роботи з пацієнтом – студент має 

вміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, проводити повне 

клінічне, об‘єктивне обстеження з послідуючим призначенням додаткових 

лабораторних та інструментальних досліджень. Вагомим є розвиток у сту-

дентів клінічного мислення, що досягається синтезом глибоких теоре-

тичних знань, практичних навичок та клінічного досвіду. Все це можливо 

досягти при роботі безпосередньо з викладачем та біля ліжка хворого.   

Самостійна робота як форма навчальної діяльності є важливим 

елементом освітнього процесу. При переході до нових освітніх стандартів в 

системі вищої медичної освіти відбувається збільшення у навчальному 

плані годин на самостійну роботу студентів (аудиторна проводиться з 

викладачем, і позааудиторна – самостійно). Тісний взаємозв'язок цих видів 

робіт передбачає ефективність результатів її виконання.  

На кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини при 

вивченні пропедевтики дитячих хвороб проходять навчання студенти 3-го 

курсу. Найбільше труднощів виникає при поза аудиторній самостійній 

роботі. На кафедрі присутні навчально-методичні матеріали з висвітленням 
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питань як аудиторної, так і позааудиторної роботи. Студенти третього курсу 

зіштовхуються з певними труднощі у клініці при спілкуванні з дітьми та їх 

батьками. Це створює суттєві перепони в опануванні практичними 

навичками особливо під час самостійного позааудиторного навчання. Нами 

розроблені до кожного практичного заняття додатки, де зазначаються 

найбільш зустрічі запитання до даної нозології, опис скарг, особливості 

анамнезу. Все це допомагає сформувати елементарні навички у спілкуванні 

студента з пацієнтами та їх батьками. Працюючи з хворими студенти ведуть 

щоденники та міні історії хвороб, які регулярно перевіряються викладачем.   

Для покращення засвоєння матеріалу студентам проводиться 

демонстрація навчальних фільмів з їх обговоренням. Студенти за бажанням 

проводять зі своїм викладачем огляд та консультації хворих у позаурочний 

час. Розроблені ситуаційні завдання зможуть допомогти студентам краще 

оволодіти практичними навичками та підходами у лікуванні.  

Отже, оволодіння практичними навичками на належному рівні 

дозволяє досягти кінцевих цілей, визначених в освітньо-професійних 

програмах підготовки спеціалістів. 

 

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

РОБОТИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНОМУ ВУЗІ 

І.М. Козловська, А.Г. Іфтодій 

Кафедра хірургії № 2 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

За вимогами кредитно-модульної системи навчання у вищих 

медичних навчальних закладах відповідно до положень робочої навчальної 

програми вивчення навчальних дисциплін передбачає виконання 

студентами обов'язкової індивідуальної самостійної роботи студентів. 

Враховуючи, що основною метою навчання на кафедрах клінічних профілів 

є оволодіння студентами практичними навичками і вміннями, в тому числі 

й під час індивідуальної самостійної роботи, досягнення зазначеної мети 

можливе при використанні різних форм її організації на V і VI курсах 

навчання. 

Метою роботи було провести аналіз результатів виконання 

студентами індивідуальної позааудиторної самостійної роботи при вивченні 

хірургії студентами V і VI курсів медичного факультету ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». 

У структурі навчальної дисципліни «Хірургія» проведено аналіз 

результатів вивчення хірургічної дисципліни на V і VI курсах. Зокрема, 

проаналізовано результати виконання студентами індивідуальної 

позааудиторної самостійної роботи у 288 студентів спеціальності 

«Лікувальна справа» при вивченні хірургії на V і VI курсі на кафедрі 

хірургії № 2 ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет» (м. Чернівці, Україна). 
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Відповідно до робочої навчальної програми вивчення дитячих хірургії  

на V курсі передбачає індивідуальну самостійну роботу у вигляді 

позааудиторної курації хворих, написання академічної історії хвороби з 

подальшою її захистом. Одночасно індивідуальна самостійна робота 

студентів VI курсу наближена до практичних умов роботи під час 

ургентного чергування на базі хірургічного відділення № 1 Лікарні швидкої 

медичної допомоги згідно графіку чергувань по лікарні. Робота на 

чергуванні під керівництвом бригади чергових лікарів передбачає 

обстеження госпіталізованих хворих з визначенням провідних клінічних 

синдромів, наступним складанням діагностичного та диференційно-діаг-

ностичного алгоритму, плану ведення і лікування пацієнта. Захист чергу-

вання відбувається на початку практичного заняття на наступному занятті. 

Незважаючи на відсутність статистично достовірного зростання балу, 

отриманого студентами при здачі підсумкового модульного контролю з 

хірургії на V та VI курсах (52,73±0,84 і 54,61±1,27 балів відповідно, р>0,05), 

що, можливо, пояснюється недостатньою професійною мотивацією щодо 

хірургічного профілю студентів спеціальності «Лікувальна справа», 

виявлені достовірні відмінності при аналізі результатів самостійної роботи 

у цих же учнів на V та VI курсах (3,42±0,04 бала проти 3,79 ± 0,08 бала 

(р<0,05) відповідно). Також встановлено, що результати захисту 

самостійної роботи студентами VI курсу достовірно відбивалися на 

показниках середнього балу (r=0,6, p<0,05), якісної успішності (r =0,55, p 

<0,05) і результуючому балі (r=0,69, p<0,01). 

Враховуючи вищевказане, на наш погляд, саме практична орієнтація 

самостійної роботи з необхідністю ретельного індивідуального аналізу 

реальних клінічних ситуацій дозволила досягти достовірно більшої 

ефективності самостійної роботи у студентів випускного курсу. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ 

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

О.К. Колоскова, Т.М. Білоус, В.В. Білоус * 

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

* Кафедра безпеки життєдіяльності  

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці 

Наразі дослідниками виявлений ряд негативних особистісних 

перетворень, властивих особам, які надмірно використовують Інтернет. Це, 

зокрема, деформація особистісної структури, розвиток деструктивних форм 

поведінки, зниження інтелектуальних здібностей при вирішенні поточних 

задач, зниження гнучкості пізнавальних процесів, формування залежної 

поведінки, потенціювання судомної активності.  

Нашою метою було дослідити виразність інтернет-залежності у 

студентів медичного університету для встановлення особливостей її 

формування та впливу на здоров‘я майбутніх лікарів.  
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Для досягнення поставленої мети проведено анкетування 79 студентів 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет». При проведенні дослідження 

використовували методику, розроблену професором Кімберлі Янг на 

інтернет-залежність ("Internet Addiction Test"). Тест складається з 40 

запитань, відповіді на які оцінюють за 5-ти бальною шкалою: ніколи або 

дуже рідко – 1 бал, іноді – 2 бали, регулярно – 3 бали, часто – 4 бали, 

постійно – 5 балів. Підрахунок результатів: 20-49 балів – звичайний корис-

тувач Інтернету, 50-79 балів – є деякі проблеми, пов'язані з надмірним за-

хопленням Інтернетом, 80-100 балів – інтернет-залежність. Отримані резу-

льтати дослідження аналізувалися за допомогою Statistica 7.0 StatSoft Inc. із 

використанням параметричних і непараметричних методів обчислення.  

Виявлено, що більшість опитаних студентів проводять в інтернет-

мережі від 3-х до 7-ми годин на день (57,0% осіб), що відповідає 

середньому ступеню інтернет-залежності (77,2 бали). У 8,9% студентів із 

сильною інтернет-залежністю (10,1 годин у середньому на день) 

відмічалися ознаки соціальної дезадаптації, обмеження часу живого 

спілкування з друзями чи родиною, почасти нехтування прийомами їжі, 

формування депресивного стану, коли без доступу до мережі втрачається 

сенс життя. Студенти-медики із виразною інтернет-залежністю за 

можливість перебувати в мережі зменшували час у відповідях навколишнім 

та навіть не фіксували для себе його тривалість. Встановлено, що 

27 респондентів із зальної когорти (34,2%) проводили в інтернет-мережі від 

1-єї до 3-х годин (1,9 годин у середньому на день), що свідчило про слабку 

виразність інтернет-залежності, та у них середня кількість балів за анкетою 

сягала 51,7±3,02 балів. У студентів із середнім ступенем залежності від 

інтернету сума балів анкетування становила в середньому 77,2±2,28 балу, а 

в респондентів із виразною формою інтернет-залежності – 96,0±10,85 балу 

(р<0,05 при І,ІІ:ІІІ). 

Таким чином, у більшості опитаних студентів медичного університету 

виявлено середній ступінь інтернет-залежності (4,9 годин на день пере-

бування в мережі). У студентів із середнім ступенем інтернет-залежності 

поступово відбувається збільшення часу, витраченого в мережі, з нев-

далими спробами його скоротити. Студенти з сильною інтернет-залежністю 

схильні до формування соціальної дезадаптації, депресивних станів, пору-

шень дисципліни, що може вкрай негативно відображатися на їх навчанні. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТРАВМАТИЧНОГО ШОКУ  

НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ РІВНІ ОСВІТИ 

В.М. Коновчук  

Кафедра анестезіології та реаніматології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Педагогічна практика щоденно ставить викладачів перед 

необхідністю вирішення цілого ряду методичних питань, пов‘язаних з 
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підготовкою і проведенням лекцій, занять, складання методичних розробок 

на підставі оволодіння сучасним арсеналом форм, методів і засобів 

навчання, що охоплює всі сторони і етапи професійної підготовки 

медичного працівника. На цій основі можлива відмова від жорсткої 

уніфікації та стандартизації навчально-методичної роботи. Наприклад, в 

реальній ситуації діагностики і лікування захворювань лікар повинен вміти 

вирішувати цілий ряд професійних проблем різного рівня складності. Так, 

результативність інтенсивної терапії травматичного шоку (політравма, 

краш-синдром, поширені опіки та ін.) залежить від тяжкості ураження, 

тобто характеру деформації гомеостазу та біологічної цілісності організму в 

цілому, зовнішніх факторів агресії. Також, від можливостей термінової 

об‘єктивізації стану хворого та всебічного моніторингу поєднаних із 

застосуванням відповідних сучасних алгоритмів та стандартів інтенсивної 

терапії шоку. Проте, своєчасне і адекватне застосування стандарту дії в 

умовах ураження, яке принципово сумісне з життям, не гарантує такої 

перспективи. Одне із пояснень цьому знаходиться в площині різних 

―стартових‖ резервних можливостей енергетичного, пластичного, 

обмінного та регуляторного потенціалів суб‘єктів травми. 

Наявність супутніх захворювань (цукровий діабет, гіпотиреоз, 

метаболічний синдром, серцева недостатність, ІХС, всі види гіпоксій та 

анемій, хронічні захворювання нирок та ін.), що поєднуються з факторами 

травми (біль, ендотоксикоз, гіповолемія, переохолодження, перегрівання, 

вдихання чадного диму та ін.) обмежують потенціал ―виживання‖ та уне-

можливлюють застосування нині діючих стандартів. У таких умовах навіть 

адекватно пролікований шок трансформується в поліорганну патологію.  

У зв‘язку з прогресуючим розвитком системного підходу щодо 

розуміння природи людського організму, шляхів діагностики та лікування 

сучасним вимогам більше відповідає, так звана, горизонтальна інтеграція, 

яка дозволяє здійснити об‘єктно-орієнтоване навчання і досягти вищого 

рівня, ніж предметна інтеграція. При цій технології вивчаються не окремі 

дисципліни, а одночасно, системно, комплексно вивчаються окремі 

функціональні системи, органи в морфофункціональному і семіотичному 

аспектах в нормі і патології. Наприклад, поліорганне ушкодження можна 

розглядати в інтерпретації: поліорганна дисфункція – стан, при якому 

реєструються помірні множинні відхилення від загальноприйнятої норми, 

інколи на субклінічному або лабораторно-біохімічному рівні, котрі не 

несуть безпосередньої загрози життю хворих; компенсована поліорганна 

недостатність – стан, при якому реєструються множинні порушення функції 

органів і систем, а біологічна цілісність організму підтримується за рахунок 

високої напруги компенсаторно-пристосувальних механізмів та інтенсивної 

терапії; декомпенсована поліорганна недостатність –  стан, при якому 

адаптаційні механізми організму хворого неспроможні забезпечити 

компенсацію ушкоджених функцій, активні елементи програми інтенсивної 

терапії, що спрямовані на заміщення відповідних функцій, часто досягають 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 115 

тільки тимчасового ефекту; поліорганна неспроможність – стан, при якому 

спостерігається стійка  рефрактерність до засобів інтенсивної терапії. 

Тобто, органи і системи, які розглядаються як мішені шоку, можуть 

перебувати у стані поліорганного ушкодження, а саме: дисфункції, 

недостатності, неспроможності. Застосування математичного аналізу дає 

можливість скласти залежність між органами-мішенями та характером їх 

ушкодження, що дає достатню уяву про загальний стан суб‘єкта травми та 

прогноз, орієнтує лікаря на вибір базисної та підбір диференційованої 

інтенсивної терапії з урахуванням поліорганної патології та ступеню 

ушкодження механізмів компенсації.  

Застосування міждисциплінарних технологій підготовки лікаря 

дозволяють підняти його на якісно новий рівень клінічного мислення, 

здатного системно, мультифакторно, комплексно вирішувати задачі 

лікарської практики на діагностичному та лікувальному рівнях на основі 

широкого інтегрування даних різноманітних дисциплін. Опанування нової 

теоретичної інформації передбачає на стільки запам‘ятовування всієї 

загальної маси інформації, скільки переробку і структурування її змісту з 

метою виділення, осмислення і фіксації у довгостроковій пам‘яті. 

Наприклад, для профілактики поліорганного ушкодження найважливішим є 

швидка зупинка кровотечі, адекватна по складу, обʼєму та часу проведення 

інфузійно-трансфузійна терапія, штучна вентиляція легень, відновлення 

тканинної перфузії та достатньої доставки кисню тканинам, адекватне 

знеболення, швидке виведення постраждалого з шоку, профілактика та 

своєчасне лікування коагулопатій та інфекційних ускладнень. У цьому 

контексті прийомами самостійного структурування змісту, що мають 

універсальний характер, важливо оволодіти викладачам, лікарям-інтернам 

та слухачам, які працюють з джерелами інформації. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ФАРМАКОЛОГІЇ 

Т.Г. Копчук, Т.С. Щудрова, В.М. Драчук 

Кафедра фармакології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сучасному етапі реформування та розвитку медичної освіти в 

Україні не втрачає своєї актуальності професійна підготовка майбутніх 

лікарів, а стратегічні напрямки в системі освіти вимагають пошуку нових 

організаційних форм та методів навчання. Міждисциплінарні зв‘язки 

визначаються як система відношень між знаннями, уміннями та навиками, 

що формується в результаті послідовного відображення об‘єктивних 

зв‘язків із реальністю в засобах, методах та змісті навчальних дисциплін. 

Фармакологія – як інтегрована наука поєднує доклінічні та клінічні 

предмети і сприяє формуванню професійних вмінь та навичок. 

Провідна мета навчального процесу – формування особистості лікаря, 

який повинен вміти сприймати необхідну інформацію, самостійно її 
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опрацьовувати та використовувати на практиці. Зростання науково-

технічного потенціалу, розширення теоретичної бази, накопичення знань з 

різних предметів інколи може збентежити студента. І лише інтегрований 

підхід, взаємопроникнення наук одна в одну, може виконати основні 

завдання процесу навчання і забезпечити формування цілісної системи 

медичної проблематики. Повноцінні знання спроможні сформулюватися 

лише тоді, коли кожний новий елемент закріплюється більшою кількістю 

зв‘язків. Слід пам‘ятати при підготовці майбутніх лікарів, що засвоєння 

певного обсягу матеріалу не робить їх в майбутньому освіченим медиком та 

компетентним спеціалістом, лише вміння аналізувати та взаємопов‘язувати 

навчальні дисципліни сприяє різнобічному розвитку особистості. Тому 

підготовка медичного працівника з якісно новим рівнем мислення без 

міжпредметного та міждисциплінарного інтегрування та комплексного 

підходу практично не можливо. 

Значення фармакології для медичної освіти загалом переоцінити не 

можливо, вона тісно пов‘язана з дисциплінами, які вивчають майбутні 

лікарі на перших трьох курсах, та є базовою для подальшого навчання на 

клінічних кафедрах. Знання фармакології є обов‘язковою складовою 

успішного вивчення медичних наук і вимагає конкретних заходів для 

оптимізації засвоєння її студентами. Лікарський засіб, що є об‘єктом 

вивчення, діє на різні функції організму через певні біохімічні механізми, 

змінюючи функцію органів та систем з метою їх нормалізації (а інколи і 

порушення їх діяльності). Розуміння цих складних процесів потребує 

фундаментальних знань з анатомії, гістології та ембріології, біофізики, 

нормальної та патологічної фізіології, хімії, біохімії, медичної біології, 

мікробіології, патологічної анатомії тощо. Підготовка кваліфікованого 

лікаря будь-якої спеціалізації потребує поглибленого, і разом з тим, 

конкретизованого вивчення фармакології, оскільки ці знання надають 

необхідний алгоритм застосування засвоєних теоретичних знань, умінь, 

навичок у подальшій клінічній діяльності.  

Методичне планування міждисциплінарної інтеграції при вивченні 

фармакології проводиться за трьома напрямками. На першому етапі 

визначають дисципліни, їхні розділи, теми, що є забезпечувальними, 

базовими щодо вивчення конкретної теми. Другий напрямок базується на 

визначенні перспективних дисциплін, в яких надалі будуть викорис-

товуватись матеріали даної тематики. На третьому напрямку просте-

жуються внутрішньо-предметні зв‘язки, що передбачають інтеграцію теми, 

що вивчається, попередніми та наступними темами даної дисципліни. 

Методичне забезпечення практичного заняття забезпечується наявністю 

роздаткового матеріалу у вигляді оригінальних упаковок лікарських засобів, 

рецептурних бланків для виписування студентами рецептів, схематичного 

забезпечення (таблиці, схеми), методичних вказівок та розробок, де 

відображений відповідний зміст міждисциплінарної інтеграції. 

Відомо, що серед усіх видів медичної допомоги медикаментозне 

лікування становить 80-85%. Тому слід пам‘ятати, що під час вивчення 
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фармакології, важливим є не тільки глибоке засвоєння базових знань, а й 

формування в майбутніх спеціалістів широкого фармакологічного 

світогляду (сумісність, токсичність та різноманітні побічні дії лікарських 

засобів при тих чи інших патологічних процесах), що потребує постійного 

оновлення та вдосконалення знань. 

Отже, застосування міждисциплінарних технологій при вивченні 

фармакології в підготовці лікаря сприяє мотивації студента до навчання, 

формуванню професійних комунікативних вмінь, що дозволяє підняти його 

на якісно новий рівень клінічного мислення, здатного комплексно 

вирішувати завдання в подальшій медичній практиці на основі широкого 

інтегрування даних різноманітних дисциплін.  

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ГІГІЄНІЧНОГО ТА 

ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРОФІЛЮ СТУДЕНТАМ МОЛОДШИХ 

КУРСІВ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

О.П. Коротун, Т.І. Грачова, О.М. Жуковський 

Кафедра гігієни та екології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Розвиток клінічного мислення студентів є одним з пріоритетних 

завдань сучасної вищої медичної освіти. І, якщо на старших курсах при 

викладанні дисциплін терапевтичного, хірургічного, педіатричного 

профілю тощо це є невід‘ємною і логічною частиною навчального процесу, 

то для перших років навчання, коли в програмі переважають фунда-

ментальні дисципліни, застосування клінічного мислення видається викли-

ком. У той же час численні автори підкреслюють необхідність і важливість 

розвитку клінічного мислення студентів починаючи вже з першого курсу 

(Московко Г.С., 2016, Місяченко М.М., 2015, Гуцаленко О.О., 2007). На су-

часному етапі стану медичної освіти це також підтверджується впровад-

женням на третьому курсі іспиту IFOM, питання якого сформульовані саме 

на принципі застосування комплексного клінічного мислення. 

Крім того, у сучасному світі цифрових технологій значення вчителя 

як джерела знань поступово зменшується. Інформація стає все більш і більш 

доступною. В останній час з‘являються численні дослідження, які пока-

зують негативний вплив інтернету та постійного збільшеного потоку 

інформації на якість і обсяг запам‘ятовування матеріалу (Ferguson A.M., 

McLean D., Risko E.F., 2016). Таким чином, на перший план для вчителя 

вищої школи, крім функції контроля рівня знань, виходять саме завдання 

формування правильного типу мислення студентів, виділення головного і 

важливого серед загальної кількості інформації, її узагальнення та аналіз 

(Мінцер О.П., 2019), а також застосування різних видів пам‘яті, включаючи 

емоційне сприйняття і запам‘ятовування. 

Особливим завданням при викладанні дисциплін гігієнічного профілю 

є формування, так званого, профілактичного клінічного мислення. На 
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кафедрі гігієни та екології  застосовуються різноманітні сучасні методики 

розвитку клінічного мислення студентів під час проведення не лише 

практичних занять, а й лекцій. Зокрема, методика клінічного кейсу. На 

початку лекції студентам пропонується кілька ситуаційних задач з 

нелінійним вирішенням відповідно до теми лекції. Матеріали задач є 

реальними прикладами з практики роботи регіональних санітарно-

профілактичних закладів. У вигляді інтерактивного спілкування студенти 

висловлюють варіанти алгоритмів розв‘язання кейсів. Викладач не дає 

коментарів щодо правильності відповідей. В ході подальшої лекції 

поступово надається інформація, необхідна для правильного розв‘язання 

задач. Наприкінці лекції викладач повертається до задачі і разом із 

студентами обговорює правильний алгоритм та причинно-наслідковий 

зв‘язок. Обговорюється, як насправді завершилась наведена ситуація, які 

помилки були допущені (або могли бути допущені) лікарями, до чого це 

призвело (могло призвести) і як цього уникнути. Таким чином, студенти не 

лише отримують інформацію, а й одночасно проводять її аналіз та 

розуміють практичне значення, що підвищує мотивацію студентів до 

навчання. Зв‘язок із реальним життям надає емоційної забарвленості, що 

сприяє кращому запам‘ятовуванню матеріалу. Наявність розгалуженого 

дерева рішень розвиває нестандартне та нешаблонне мислення (―outside of 

box thinking‖) (Farzaneh-Far R., Schwarzberg T., Mushli S.B., 2006). 

Також, на кафедрі гігієни та екології використовується методика take-

home message як альтернатива класичним висновкам (Войтенко Н., 2017). 

Методика полягає у виділенні та підкресленні протягом лекції однієї чи 

кількох коротких та чітко сформованих тез, що містять найбільш важливу 

інформацію теми. Зміст полягає в тому, що студенти запам‘ятовують цю 

інформацію навіть без конспектування (―забирають додому‖). 

Таким чином, профілактичне клінічне мислення, разом із 

діагностичною та лікувальною сферою, є необхідною передумовою 

підготовки висококваліфікованого лікаря. Розвиток такого типу мислення 

повинен починатись вже з перших років навчання і є одним із важливих 

завдань при викладанні дисциплін гігієнічного профілю. Застосування 

методик розвитку клінічного мислення сприяє підвищенню мотивації 

студентів до навчання, покращенню запам‘ятовування матеріалу та 

опануванню навиками нешаблонного дедактичного аналізу. 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРТОДОНТІЯ» 

А.В. Котельбан  

Кафедра стоматології дитячого віку 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Розвиток медичної освіти в Україні вимагає нових підходів до 

організації педагогічного процесу. Безумовно, важливим моментом є 

підвищення мотивації студента до навчання. Для досягнення цієї мети, 
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перш за все, можна продемонструвати значимість професії (навести 

приклади успішної кар‘єри відомих лікарів-ортодонтів). По-друге, і 

найпріоритетніше, необхідно показати кожному студенту результати 

лікування. В ортодонтії це легко досягається шляхом демонстрації моделей 

щелеп пацієнтів, а також фотографій і рентгенологічних знімків до і після 

ортодонтичного лікування різними методами і апаратами. При цьому 

необхідно, щоб кожен студент групи почув і побачив цей матеріал. Для 

групи краще використовувати комп‘ютер з мультимедійним проектором. 

Моделі щелеп ортодонтичних пацієнтів більше підходять для 

індивідуального навчання, показ і пояснення кожної пари моделей кожному 

студенту займає багато часу, а якщо демонструвати це на столі викладача, 

то не всі студенти зможуть розглянути деталі. 

На нашу думку, якісним індикатором підвищення результатів 

навчання може бути створення правильного навчального мікроклімату в 

групі. Викладачеві вже на першому занятті варто виділити тих, хто бажає 

вчитися і демонструє це своїми знаннями і діями, а також їх антиподів. 

Назагал, ми вважаємо, треба в навчанні ширше використовувати методи 

заохочення і покарання. Похвалі кожен радий, а докір, викладений в 

академічному стилі недбайливому студенту, може зачепити його, заставити 

переглянути своє ставлення до предмету. Похвала перед групою – велика 

річ, і про це необхідно не забувати в навчально-методичних прийомах. Для 

поліпшення мікроклімату в групі підвищення мотивації ми пропонуємо 

створення змагального процесу. На першому ж занятті, після з‘ясування 

вихідного рівня знань з ортодонтії потрібно посадити «успішних» студентів 

зліва від викладача, а більш «слабших» – справа. І на кожному наступному 

занятті, залежно від рівня їхніх знань, змінювати місця: пересаджувати зліва 

направо і назад. Задіте самолюбство найчастіше буває дуже потужним 

мотивуючим чинником. 

Отже, провідним завданням викладача є навчити студента чути, 

бачити отриману інформацію, і що більш важливо – говорити. Вербальний 

аспект є дуже важливим. У переважної більшості сучасних студентів 

маленький словниковий запас, невміння викладати свої думки, особливо 

якщо це стосується наукового матеріалу з наявністю складної спеціальної 

термінології. 

 

САМООСВІТА СЬОГОДНІ – ВИРІШАЛЬНА СКЛАДОВА 

ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

О.В. Кравченко  

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Самоосвіта є частиною навчального процесу, однією із традиційних 

форм навчальної діяльності. У сучасному вимірі самоосвіта набуває 

особливого значення, тому що багатство і різноманіття наукових знань, всю 

наявну і, тим більше наростаючу за обсягом інформацію, вищі навчальні 
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заклади охопити та передати тому, кого навчають, вже не в змозі. У силу 

швидкого старіння знань, їх постійне поповнення, відновлення і 

використання сьогодні стає однією з життєво важливих проблем і завдань 

професійної діяльності фахівця. 

У широкому значенні слова: самоосвіта – сукупність всієї самостійної 

діяльності тих, кого навчають, як у навчальній аудиторії, так і поза нею, під 

керівництвом викладача і за його відсутності. Проте, розглядаючи питання 

самоосвіти, звичайно мають на увазі в основному роботу поза аудиторією. 

За іншим визначенням, самоосвіта – це цілеспрямований і певним 

чином організований процес набуття необхідних у професійній діяльності 

знань, формування вмінь і навичок завдяки самостійним заняттям на 

робочому місці і/чи поза ним. 

Це визначення має такі ознаки: 

 самоосвіта повинна бути певним чином організована, і в цьому 

зв'язку постає як система; 

 самоосвіта може розглядатися як процес, в якому провідне місце 

обіймає мотивація (самомотивація) і використовуються технології 

отримання знань, вмінь і навичок; 

 незважаючи на те, що самоосвіта – процес, який характеризується 

більшим ступенем автономності, спеціаліст, який займається самоосвітою, 

для того, щоб зробити цей процес ефективнішим, повинен активно 

спілкуватися з іншими людьми (колегами, підлеглими, керівниками тощо); 

 організація та технології самоосвіти можуть забезпечити і фактично 

забезпечують певний рівень знань, вмінь і навичок. 

Самоосвіта має низку своїх переваг і недоліків. До переваг можна 

віднести такі позиції: 

 немає чіткої прив'язки до графіку, тому саморозвитком можна 

займатися у вільний час і в будь-якому місці, наприклад у літаку, на дачі, 

вдома перед сном тощо. У цьому разі все залежить лише від волі і 

відповідальності. 

 самостійність у виборі змісту і методів навчання залежно від 

особистісних особливостей, вимог професії і бажання. 

З іншого боку існують суттєві недоліки: 

 може бути утруднено доступ до необхідних джерел інформації. 

 не завжди можна покластися на організованість, відповідальність. 

 лімітовано встановлення зворотного зв'язку, тобто критичної 

оцінки результатів дій того, хто навчається. 

 дуже часто через складність предмету вивчення необхідна 

допомога кваліфікованого спеціаліста. 

Готовність спеціаліста до самоосвітньої діяльності означає такий його 

внутрішній стан, який дозволяє успішно здійснювати цю діяльність за 

наявності відповідних зовнішніх умов, а в певних випадках – створити 

додаткові умови, необхідні для успішного виконання поставлених задач. 
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК СЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА 

О.В. Кравченко  

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Педагогічна майстерність – це професійне вміння оптимізувати всі 

види навчально-виховної діяльності, спрямувати їх на всебічний розвиток 

та удосконалення особистості, що забезпечує високу організацію 

педагогічного процесу. Педагогічна майстерність характеризується високим 

рівнем розвитку спеціальних узагальнених вмінь, і, звичайно, суть її – в 

особистості викладача, його позиції, здатності керувати діяльністю на 

високому рівні. Велике значення у цьому контексті має володіння 

викладачем педагогічною технікою. 

Педагогічна техніка – це сукупність раціональних засобів, умінь та 

особливостей поведінки педагога, спрямованих на ефективну реалізацію 

обраних ним методів і прийомів навчально-виховної роботи з окремим 

індивідом чи колективом відповідно до поставленої мети навчання та 

виховання з урахуванням конкретним об‘єктивних і суб'єктивних умов.  

Володіння цією технікою відзначається вмінням перетворювати на 

апарат педагогічного впливу свої емоції, голос, жести, міміку. 

Вміння керувати своїм психічним станом, активно і емоційно 

відкрито виявляти своє ставлення до предмета і слухачів є однією з ознак 

технологічної культури викладача. 

У роботі викладача сприйняття визначається особистістю педагога. 

Викладач передає слухачам не лише свої знання, а й своє ставлення. 

У будь-якому підході до визначення змісту педагогічної техніки 

постійно зберігається низка елементів, а саме: 

 культура спілкування викладача зі слухачами; 

 саморегуляція технічної діяльності (самоконтроль, витримка), 

управління внутрішнім самопочуттям; 

 оволодіння увагою аудиторії; 

 виразний показ почуттів і ставлень (міміка, пантоміміка, зовнішній 

вигляд педагога); 

 володіння мовою (голос, дихання, дикція, грамотність, інтонаційна 

гнучкість, емоційна виразність тощо). 

Загальною ознакою цих елементів є їх найтісніший зв'язок з 

індивідуальною особливістю викладача. 

Спілкування є важливим професійним інструментом педагогічної 

діяльності. Педагогічне спілкування – це професійне спілкування 

викладачів і слухачів під час занять або поза ними, спрямоване на 

створення сприятливого психологічного клімату, яке має такі функції: 

пізнання особистості та обмін інформацією, організація діяльності, обмін 

ролями, співпереживання, самоствердження. 
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На етапі управління спілкуванням необхідне вміння підтримувати 

ініціативу слухачів, організувати спілкування у діалозі. 

Природно, що викладач у навчальній діяльності і поза нею повинен 

бути ініціатором в управлінні спілкуванням. Для цього необхідно звернути 

увагу на демонстрацію власної прихильності до аудиторії, показ яскравих 

цілей діяльності, передачу слухачам розуміння викладачем їхнього 

внутрішнього стану під час навчання, організацію контакту з усією 

аудиторією. 

Прагнення бути професійним викладачем вимагає великих зусиль, 

досвіду і навчання тому, як цього найкраще досягти. 

 

КОЛЕКТИВНА ДІЯЛЬНОСТІ – ДІЙОВИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

І.І. Кривецька  

Кафедра  нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Процеси європейської інтеграції дедалі сильніше впливають на таку 

важливу сферу життя українського суспільства, як освіта. Необхідність  

європейської співпраці у забезпеченні якості вищої освіти, підвищенні 

якості підготовки фахівців, зміцненні довіри між суб'єктами освіти, 

мобільності, сумісності систем кваліфікацій, посиленні конкурентоспро-

можності Європейської системи освіти, спонукають до залучення в 

навчально-виховний процес новацій, як засобу та інновацій – цілеспря-

мованих змін, що вносять нові елементи в навчальний процес та здатні 

привнести нові форми, технології та методи для відпрацювання нового 

змісту освіти. Таким чином, інновація передбачає введення нового в цілі, 

зміст, методи та форми навчання й виховання, організацію сумісної 

діяльності викладача та студента.  

Однією з перспективних форм  інтерактивних  методів навчання  в 

малих групах, яке здатне сприяти розвитку таких особистісних якостей як 

комунікабельність, співробітництво є симуляційне навчання. Окремі 

елементи даної методики давно використовувались в практичних заняттях 

на клінічних кафедрах, проте за наявності відповідного технічного 

забезпечення, муляжів та манекенів в одному центрі дозволить відпра-

цьовувати не тільки роботу в команді, а й практичні навички кожним 

студентом зокрема, і, що саме важливо, буде можливість відпрацювати ті 

навички, які нереально відпрацювати на практичному заняття в аудиторії, 

чи біля ліжка хворого.  Звісно, для оволодіння практичними навичками з 

неврології необхідні дороговартісні тренажери,  окрема Vascular Access 

Child System, Ultrasound imaging test phantom/breast,( Lumbar Puncture / 

Epidural Trainer) – тренажер для люмбальної пункції, УЗД сумісний та 

містить поперекові хребці, гребені клубової кістки,остистий відросток, 

жовту зв‘язку, епідуральний простір і тверду мозкову оболонку тощо. 
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Отже, формування у студентів системи знань, умінь і навичок, 

необхідних для успішного колективного розв'язування задач – дійовий 

фактор підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

 

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ 

МЕДИЧНОГО ВУЗУ 

В.В. Кривецький, М.Г. Бесплітнік 

Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Формування молодого лікаря ХХІ століття, різнобічно освіченого, 

духовно, морально та професійно підготовленого до роботи за обраною 

спеціальністю є найважливішим завданням, яке сьогодні стоїть перед 

вищими медичними установами освіти університетського типу. Одним з 

важливих моментів в організації виховного процесу, залишається робота зі 

студентами-першокурсниками. Цілеспрямована робота вузу по адаптації 

студентів першого курсу до нових умов їх життєдіяльності повинна бути 

організована з використанням відповідних форм і методів виховної 

діяльності. 

Цей новий життєвий етап, у який юнаки та дівчата переходять після 

закінчення школи включає в себе зміну не тільки місця навчання, місця 

проживання але і зміну вже усталеного колективу. Новоспеченим студентам 

потрібно звикнути, адаптуватися як до нової групи, де їм часто доведеться 

перебувати протягом 5-6 років, так і до нових правил і норм університету. У 

цей період студентам важливо саме оточення, в якому вони знаходяться. 

Дуже часто в одну групу потрапляють юнаки і дівчата з різним соціальним 

рівнем, а саме – провінціали і міські жителі. Виходячи з вищесказаного, 

можна вважати, що процес адаптації студентів-першокурсників дуже 

значимий, складний і довгий. 

Тому в непростій роботі професорсько-викладацького складу і 

кураторів з академічними групами першого курсу можна виділити кілька 

моментів. 

Перше – орієнтація в просторі вузу – зазвичай вирішується шляхом 

проведення екскурсій. Однак це не скрізь і не в повному, необхідному для 

студентів першого курсу обсязі проводиться. Більш того, даний захід може 

здійснюватися фрагментарно і навіть не на початку першого семестру. 

Другий важливий момент, який заслуговує на увагу – спільна робота 

куратора групи і психологічної служби університету. За проханням 

куратора психолога кожного факультету проводиться психологічна 

діагностика студентів з метою визначення рівня соціально-психологічної 

адаптації першокурсників до умов навчання в вузі, оцінки рівня розвитку 

різноманітних відносин в групі, виявлення комунікативних та 

організаторських схильностей особистості. Третя проблема – велике 

перевантаження студентів першого курсу, про що не раз доводиться чути і 

від них самих. Як наслідок через брак часу і невміння студентів самостійно 
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переробляти досліджувані ними матеріали, часто доводиться стикатися зі 

списуванням з підручників, причому бездумним. Більш того деякі вдумливі, 

самостійні, грамотні першокурсники навіть не розуміють, що повинні не 

переписати матеріал з будь-якого джерела, а творчо його осмислити і 

висловити своїми словами власну думку з досліджуваної проблеми. 

Четверте – зайнятість студентів у позанавчальний час. Коріння проблеми 

таких негативних явищ, як правопорушення, вживання алкоголю, 

наркотиків пов‘язані з незатребуваністю студентів у вузі. 

Отже, щоб першокурсники не відчували себе чужими і в вільний від 

навчання час могли знайти заняття за інтересами, необхідно довести їх до 

відома інформацію про існуючі на базі університету творчих колективах і 

гуртках. 

Таким чином, виявлення труднощів, які виступають перед студентами 

на першому курсі у вузівській системі навчання, і визначення шляхів їх 

подолання дозволить підвищити академічну активність студентів, 

успішність і якість знань. Вирішення цієї проблеми дозволить уникнути 

відрахування студентів на першому курсі, зберегти знання, отримані в 

середній школі, і вироблену звичку до дисципліни і праці. 

 

ТЕСТУВАННЯ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ЯК МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ 

ФАКУЛЬТЕТІВ 

В.В. Кривецький, М.Г. Бесплітнік, І.В. Кривецький, Г.П. Ротар 

Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Питання тестування, як способу виміру, оцінювання успішності і 

навчання студентів медиків надзвичайно актуальне. Завдання підвищення 

якості освіти є важливим для будь-якої країни світу, для України, звичайно, 

також. Ця актуальна і пріоритетна проблема знайшла своє відображення в 

Національній доктрині розвитку освіти: «Якість освіти є національним 

пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, додержання 

міжнародних норм і вимог законодавства України щодо реалізації права 

громадян на освіту. На забезпечення якості освіти спрямовуються 

матеріальні, фінансові, кадрові та наукові ресурси суспільства і держави. 

Висока якість освіти передбачає взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної 

теорії та практики». Одним з основних елементів оцінки якості освіти є 

контроль знань. Погана організація контролю знань може стати однією з 

причин зниження якості освіти в цілому. В умовах вступу України до 

Болонської співдружності одним із важливих напрямів реформування 

національної освітньої системи є розроблення та впровадження також і 

якісно нових підходів до контролю знань та оцінювання навчальних 

досягнень студентів медиків. Проте система якості повинна 

розповсюджуватись не лише на кінцевий, результативний етап освітньої 

діяльності, але і на процес оволодіння знаннями, умінням та навиками, 
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охоплювати всі етапи освітнього процесу, що сприяють досягненню цього 

результату.  

Із значним збільшенням годин на самостійну роботу, завдання 

викладача зводиться не стільки до читання лекцій і проведення практичних 

занять, скільки до організації роботи студентів, створення методичного 

забезпечення навчального процесу і систематичного контролю за 

самостійною роботою студентів і результатами своєї педагогічної праці в 

цілому. Завдання педагога – створити всі умови для мотивованої 

самостійної роботи студентів та надавати їм у в цій справі консультаційну 

допомогу. Як опановують студенти навчальним матеріалом, наскільки 

глибокі і міцні набуті знання і вміння, які коригувальні елементи слід 

внести у зміст та форму пізнавальної діяльності студентів – ось той 

неповний перелік питань, які повинен ставити перед собою викладач. 

Відповісти на них в певній мірі дозволяє тестування. Добре складені тести з 

різних галузей знань стають необхідною частиною навчального процесу. 

Актуальність тестового методу пояснюється його перевагами перед 

іншими традиційними формами контролю: можливість кількісного 

вимірювання рівня знань;  повне охоплення знань при тестовому контролі; 

наявність однакових, для всіх, правил проведення педагогічного контролю 

та адекватної інтерпретації тестових результатів; систематичність контролю 

та індивідуальний підхід. Всі ці переваги забезпечуються за умови 

створення хороших, якісних тестів. Якість тесту визначається перш за все 

його надійністю, валідністю і об'єктивністю. Вимога надійності полягає у 

забезпеченні стійкості послідовних результатів контролю знань студентів 

тестами однакового рівня складності, а одним із способів підвищення 

надійності тесту є збільшення в ньому кількості завдань. У понятті 

валідність відбивається ідея відповідності форм і методів тестового 

контролю його цілі. Оцінити валідність можна за експертними оцінками 

матеріалу, який повинен відповідати вимогам, що пред'являються 

навчальною програмою дисципліни та концепцією знань, передбаченою 

державним освітнім стандартом. 

Тести, як інструмент контролю виконують ряд функцій, більшість 

яких традиційні для контролю: діагностичну, навчальну, виховну, 

розвивальну. Деякі автори доповнюють цей перелік ще двома: 

управлінською і прогностичною. Діагностична функція випливає з сутності 

контролю і проявляється в одержанні інформації про якість знань, умінь і 

навичок, а також отриманні об‘єктивної інформації про труднощі, що 

виникли у студентів у процесі засвоєння знань. Закріпленням, повторенням 

знань, формуванням умінь працювати з тестами, а також набуттям тестової 

культури реалізується навчальна функція тестів. Успішність якої 

визначається тим, наскільки при контролі здійснився приріст знань, умінь, 

навичок студентів. 
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Впровадження тестових технологій в освітній простір України є, з 

одного боку, закономірністю розвитку тестування в світі, а з іншого – 

нагальною потребою раціоналізації освітнього процесу. 

Тестування певною мірою допомагає долати суперечності між 

наростаючим обсягом знань (обсяг знань з анатомії людини достатньо 

великий) і дефіцитом навчального часу. 

Підсумовуючи сказане, хочемо зазначити, що тести не є 

універсальним інструментом навчання та контролю і, звичайно ж, не 

заперечують інших методів педагогіки. Науково обґрунтований тест 

дозволяє лише чіткіше диференціювати рівень знань в групі, одержати 

об'єктивну оцінку знань кожного, а також оцінити якість освіти. 

Оптимізація контролю рівня знань шляхом використання тестів сприяє 

вдосконаленню системи підготовки майбутніх лікарів ОКР магістр та 

отриманню об‘єктивної картини атестації студентів. Тестування в освіті 

покликане оперативно і неупереджено виявляти глибину, обсяг, структуру, 

зміст, ієрархію знань, умінь і навичок. Тому воно в змозі вирішити одне з 

найскладніших завдань освіти – сформувати потребу і вміння самоаналізу і 

самоконтролю, що є фундаментом індивідуалізації та гуманізації освіти, 

орієнтування студентів на самоосвіту. 

 

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КОМАНДНОЇ РОБОТИ ПРИ  ВИВЧЕННІ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В 

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ» 

І.Л. Куковська, Л.Г. Логуш, І.Г. Бірюк, Є.В. Назимок 

Кафедра медицини катастроф та військової медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський держаний медичний університет», м. Чернівці 

Надання допомоги на догоспітальному етапі передбачає виконання за 

достатньо короткий проміжок часу заходів, обсяг яких залежить від 

динаміки та варіантів розвитку невідкладного стану пацієнта та обставин, 

які його спричинили. Високий рівень знань та професійних технік 

медичного працівника за таких умов не завжди є гарантією сприятливого 

розвитку ситуації. На місці надання допомоги (надзвичайної події чи 

надзвичайної ситуації) можуть працювати фахівці різних галузей (поліція, 

рятувальні служби), які мають неоднаковий досвід у наданні домедичної 

допомоги постраждалим при виникненні невідкладних станів, а тому не 

мають необхідної співпраці на місці подіїї. Тільки скоординована робота 

фахівців різних служб може забезпечити ефективність заходів з порятунку 

життя. Зважаючи на це, підготовка медичних фахівців з питань надання 

домедичної допомоги на догоспітальному етапі потребує формування 

практичних навиків не тільки медичного, але і немедичного спрямування. 
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Одним із сучасних методів оволодіння нетехнічними, поведінковими 

компетенціями є симуляція, яка дозволяє моделювати ситуації міжосо-

бистісної взаємодії під час організації надання допомоги пацієнтам з 

важкими ураженнями, під час роботи в несприятливих умовах, при 

виникненні надзвичайних ситуацій. 

На кафедрі медицини катастроф та військової медицини під час 

вивчення навчальної дисципліни «Домедична допомога в екстремальних 

ситуаціях» при проведенні практичних занять застосовуються елементи 

симуляційного моделювання. Зокрема при вивченні теми «Медичне 

сортування при виникненні масових санітарних втрат» метою заняття є 

сформувати у студентів навики роботи в команді. Така робота виконується 

у штучно створених умовах, наближених до реальності, з наступним 

опрацювання алгоритму проведення медичного сортування та організацією 

надання невідкладної допомоги постраждалим різного ступеня важкості, 

тактики вирішення можливих ситуацій як медичного так і міжособистісного 

характеру.   

Під час проведення практичного заняття необхідно виділити наступні 

етапи:  

– інформування студента щодо завдання, яке потрібно виконати, 

особливостей ситуації яка потребує вирішення, наявного обладнання; 

– виконання студентом (студентами) завдання, забезпечення 

проведення медичного сортування за лікувальною чи евакуаційною 

ознакою, визначення черговості евакуації постраждалих, особливостей 

надання допомоги на даному етапі;   

– обговорення процесу виконання завдання, підведення підсумків, 

аналіз результатів.  

Принциповою перевагою такого методу проведення заняття є 

підвищення мотиваціі студентів до відпрацювання практичних навичок, 

активізація до самостійного чи групового аналізу проведеної роботи, 

формування навичок з питань організації надання домедичної допомоги та 

активного контролю за ситуацією, адаптації до умов, що швидко зміню-

ються, розвиток комунікативних навичок, навичок командного підходу чи 

виявлення лідерських якостей для досягнення мети та опанування 

ефективних форм міжособистісної взаємодії під час надзвичайних подій. 

Таким чином, включення елементів симуляційного тренінгу в 

програму підготовки студентів з навчальної дисципліни «Домедична 

допомога в екстремальних ситуаціях» сприяє формуванню необхідних 

медичних  навичок роботи в команді, опанування навиками безпечних форм 

професійної поведінки у надзвичайних ситуаціях, ефективної комунікації з 

членами команди та постраждалими, практичних і теоретичних 

компетентностей як медичного так і немедичного характеру. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ З ОСНОВАМИ 

ФАРМАКОКІНЕТИКИ СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

В.Т. Кулачек, Л.О. Зуб, М.С. Березова  

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

На кафедрі внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

здійснюється викладання дисципліни «Фармакотерапія з основами 

фармакокінетики» для студентів 4 та 5 курсів заочної форми навчання. 

Значна увага при проведенні практичних занять відводиться 

залученню студентів до вирішення клінічних задач та ситуацій. 

Враховуючи, що частина студентів вже є працівниками аптек та володіють 

достатнім досвідом, при їх вирішенні студенти удосконалюють навички 

професійного орієнтування при наданні фармацевтичної допомоги хворому 

в аптеці. 

Велика увага приділяється вибору конкретного лікарського засобу з 

урахуванням індивідуальної фармакодинаміки і фармакокінетики 

препаратів, вибору лікарської форми, дози та шляхів уведення препаратів, 

схем дозування в залежності від віку і статі хворого, харчового раціону. 

Студентам наголошується на важливості уміння прогнозувати та 

попереджувати розвиток можливої побічної дії лікарських препаратів та 

можливої їх взаємодії, відрізняти клінічні прояви медикаментозних 

ушкоджень ушкоджень у хворих. 

Для закріплення знань студентам фармацевтичного факультету 

пропонується корекція листка призначень за відомим діагнозом, 

виписування рецепта визначеного лікарського засобу; оцінювання 

правильності виписаного рецепту та його корекція залежно від 

індивідуальних особливостей хворого. 

Розбір різноманітних клінічних ситуацій, що можуть виникнути у 

професійній діяльності провізорів, має велике значення у підготовці якісних 

спеціалістів, так як сприяє посиленню мотивації до вивчення даної 

дисципліни, а також розумінню ролі фармацевта як професійного діяча та 

значущості обраної професії у збереженні здоров‘я населення. 

 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ДУХОВНО-ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Н.М. Куліш, Н.Б. Решетілова* 

Кафедра внутрішньої медицини,фізичної реабілітації  

та спортивної медицини  

* Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сьогодні все інтенсивніше актуалізується соціальна роль творчої 

особистості з високим рівнем духовності й загальної та професійної 
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культури, що викликає потребу в розвитку духовно-творчих можливостей 

майбутніх лікарів під час професійної підготовки у вищих медичних 

навчальних закладах. На порозі модернізації системи охорони здоров‘я в 

України та стрімких і суттєвих змін у медичній галузі, пов‘язаних з її 

реформуванням, виникає необхідність пошуку нових підходів до підготовки 

майбутніх лікарів.  

Як відомо, основною метою реформування сучасної медицини є забез-

печення кожному громадянинові права на якісну й доступну медицину на 

всій території держави, покращення стану здоров‘я населення за рахунок 

удосконалення якості та доступності медичної допомоги, а також розши-

рення можливостей для студентів у здобутті якісної медичної освіти світо-

вого рівня. Настав час, коли у процесі медичної освіти студентів необхідно 

звертати увагу на розширення їхнього лікарського кругозору, формування 

професійної свідомості майбутніх медиків, на переміщення вектора особис-

тісного і професійного зростання на саморозвиток особистості кожного май-

бутнього лікаря, що сприяє його самореалізації та творчому самовиявленню. 

Успішним у своїй професійній діяльності може бути лікар, який є 

духовно-творчою особистістю, здатною до безперервного особистісного 

саморозвитку і професійного самовдосконалення впродовж усього життя – 

людиною, яка реалізовуючись як професіонал і самостверджуючись як 

особистість, відчуває себе потрібною соціуму. 

Одним із протиріч, які, на жаль, існують у сучасному українському 

суспільстві, є невідповідність між реальним рівнем професійної освіти 

студентів-майбутніх лікарів і соціальним замовленням на підготовку фахів-

ців у галузі медицини з високим ступенем професійної культури, з праг-

ненням до постійного саморозвитку та самовдосконалення, культурних, 

кваліфікованих, здатних самостійно і творчо вирішувати професійні завдан-

ня, спрямовані на охорону здоров‘я кожного громадянина і нації в цілому. 

У процесі професійної медичної підготовки майбутній лікар не лише 

оволодіває професійними знаннями, вміннями та навичками, а й формуєть-

ся як зріла духовно-творча особистість з чіткою громадянською позицією і 

високим рівнем професійної культури та толерантності. 

Рівні актуалізації духовно-творчих можливостей особистості май-

бутнього лікаря пов‘язані з проявами таких критеріїв, як творча активність, 

творча ефективність, самоорганізація творчої самостійності, що передбачає 

розвиток інтелектуальної сфери розширення професійної самосвідомості, 

прагнення до самовиявлення, самоствердження, самовдосконалення, здійс-

нення свого професійного призначення.  

Отже, актуалізація духовно-творчих можливостей майбутніх лікарів 

безпосередньо залежать від якості медичної освіти, від удосконалення 

системи психолого-педагогічних умов формування творчої індивідуаль-

ності майбутніх фахівців медичних спеціальностей. Сприяння самореа-

лізації, самовиявленню, самоствердженню студентів є стимулом до підси-

лення їх віри у власні можливості й перспективи, що надзвичайно важливо 

для професійного становлення кожної особистості майбутнього лікаря. 
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УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ В МЕЖАХ 

СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ 

С.А. Куріцина 

Кафедра акушерства і гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Актуальним питанням сьогодення та в умовах конкуренції, що розви-

вається зростає інтерес науковців та практиків до вивчення організаційної 

культури, як важливого елемента конкурентного потенціалу організації. 

Організаційна культура в рамках вищого навчального закладу є унікальним 

стратегічним інструментом, що дозволяє формувати духовні і моральні цін-

ності студентів і управляти їх потенціалом. Однак розробкам в цій області, 

незважаючи на їх інноваційний характер, приділяється недостатня увага. Це 

зумовлює необхідність проведення дослідження щодо формування механіз-

му управління організаційною культурою в рамках студентської групи. 

Все більш зростаюче протиріччя між потребами інноваційного 

розвитку у вищій школі, з одного боку, і консервативною організаційною 

культурою, з іншого, в значній мірі перешкоджає проведенню необхідних 

організаційних змін, як у вузі, так і в окремій студентській групі.  Успішне 

вирішення зазначеного протиріччя неможливо без зміни базису 

організаційних цінностей і норм в системі вищої освіти, якісних змін в 

свідомості професорсько-викладацького складу і студентів. 

Формування і зміна організаційної культури в студентському 

середовищі університету здійснюється під впливом багатьох факторів. 

Формально студентська група є простою структурою, процес формування 

організаційної культури в якій почнеться з визначення мети і критеріїв її 

досягнення з урахуванням аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовища. Потім - оцінка існуючої організаційної культури та визначення 

її типу, а також виявлення та кількісна оцінка суперечностей між 

персональними і груповими профілями організаційної культури в рамках 

студентської групи. 

Встановивши взаємозв'язок критеріїв відповідності персональної 

організаційної культури з внутрішньогруповою і рівнем персональних 

компетенцій студента, можна розробити комплекс організаційних змін з 

метою підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів, а також їх мотивації 

до активної співпраці в процесі навчання. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ З ТЕСТОВИМИ 

ЗАВДАННЯМИ НА КАФЕДРІ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ   

О.П. Кучук 

Кафедра офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Тести забезпечують високу стандартизацію умов оцінювання, а 

наявність чітких кількісних критеріїв усуває можливу суб‘єктивність під 
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час оцінювання рівня знань. Тестовий контроль дозволяє студентам 

об‘єктивно оцінити свій рівень засвоєння матеріалу, виявити прогалини у 

підготовці й відповідно свідомо обрати питання, яким слід приділити 

більше часу. 

Впровадження тестового контролю знань сприяє впорядкуванню 

процесу контролю знань, умінь та навичок, підвищує його об‘єктивність, 

ефективність та суттєво зменшує витрати часу, що є особливо актуальним 

під час роботи з великими групами студентів. 

У межах навчання на кафедрі офтальмології для студентів четвертого 

курсу медичних факультетів проводиться робота з оптимізації 

використання методу тестового контролю знань. 

На кожному практичному занятті викладач пропонує студенту 10-20 

тестових завдань для вирішення на оцінку. 

Кафедра пропонує студентам 4 курсу, які проходять навчання, 

здійснювати щоденно у навчальному режимі тренінг на сервері 

дистанційного навчання «MOODLE» в розділі «Офтальмологія».  

На кафедрі є можливість проведення моніторингу як відвідування 

серверу дистанційного навчання, так і якості вирішення тестових завдань в 

атестаційному режимі. 

Під час підготовки до практичного заняття студенти мають змогу 

підготуватись до цього етапу діяльності шляхом вирішення тестових 

завдань та аналізу помилок в електронному навчальному курсі, що 

створений у середовищі дистанційного навчання БДМУ 

(moodle.bsmu.edu.ua). 

Доступ до сервера дистанційного навчання здійснюється через будь-

який браузер з будь-якого особистого гаджета, підключеного до мережі 

Інтернет. 

Також на кафедрі видані матеріали для підготовки до вирішення 

тестових завдань «on line» у вигляді електронного навчального посібника 

«Офтальмологія в тестах» (2017) та аналогічного паперового навчально-

методичного посібника (2018), що в достатній кількості наявний у 

бібліотеці БДМУ. Оновлена база тестових завдань сягає 1534 питання, що 

згруповані у 22 тематичних розділа (згідно навчальної програми вивчення 

офтальмології). Однією з переваг даної роботи є те, що в ній зроблено 

акцент на темах, які є ключовими в офтальмології і становлять основу 

теоретичної та практичної підготовки студентів медиків.  

У процесі вирішення тестових завдань застосовується психологічна 

підтримка студентів на кожному практичному занятті. Психологічний 

комфорт досягається можливістю підвищити низьку оцінку за тестові 

завдання в усній відповіді, дискусіях, вирішенні ситуаційних тестових задач, 

демонстрації знань практичних навичок та роботі з тематичним пацієнтом. 

Самостійна робота над помилками покращує в 70% випадків 

оволодіння матеріалом, що раніше був недостатньо засвоєним.  

Слід зазначити, що надійність засвоєного у такий спосіб матеріалу 

підтверджується на першому етапі заключного модульного контролю, коли 
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студенти вирішують тестові завдання «online» з дисципліни 

«Офтальмологія» на кафедрі. На цьому етапі відбувається вирішення 50 

тестових завдань з прохідним рівнем 75% правильних відповідей. При 

незадовільних результатах студент має дві додаткові спроби для 

виправлення своєї успішності. До цього часу вдається підготувати понад 

90% студентів до рівня 75% і вище правильних відповідей. 

У подальшому ми бачимо вдосконалення тестування шляхом 

поповнення бази питань тестовими завданнями, що візуалізують задачу, 

вимагають нестандартного клінічного мислення та потребують глибокого 

знання дисципліни. 

 

РОЗВИТОК ЕМПАТІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

Л.Д. Кушнір 

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Поняття «емпатія» бере свій початок з давньогрецькій філософії, де 

його розуміли як симпатію і як духовну об'єктивну спільність, через яку 

люди співчувають один одному. Поняття «емпатія» в давньогрецькій 

філософії було тотожне таким поняттям, як «співпереживання», 

«співчуття». Префікс «спів-» підкреслює деяку співзвучність, подібність 

між переживаннями одного суб‘єкта й особистістю «Іншого». Виявлено, що 

для розвитку та становлення поняття емпатії, важливий внесок мають 

дослідження, пов'язані з поняттями «симпатія», «розуміння» та «вчування». 

При цьому симпатію розуміють як властивість людської душі та 

розглядають її як регулятор стосунків між людьми в суспільстві, основу 

совісті, альтруїзму, справедливості. Для такої симпатії індивіду необхідно 

перейти на позицію «Іншого», уявити себе на його місці, в його ситуації. 

У сучасній психології існує багато  думок щодо розуміння емпатії. 

По-перше, емпатія розглядається як психічний процес, спрямований на 

моделювання внутрішнього світу переживань іншої людини. За такого 

підходу до емпатії підкреслюється її динамічний, процесуальний і фазовий 

характер. По-друге, емпатія розглядається як психічна реакція у відповідь 

на стимул. По-третє, емпатія визначається як властивість або здатність 

особистості, яка розкривається в умінні давати опосередкований емоційний 

відгук на переживання іншого, що включає рефлексію внутрішніх станів, 

думок і почуттів самого суб'єкта емпатії. 

З метою вивчення можливого зв‘язку між емпатією та переживаннями 

провини та сорому досліджуваними провели емпіричне дослідження, у 

якому вибіркою стали 37 студентів ІV курсу Чернівецького медичного 

університету і використовувалися методики В.В. Бойко для діагностики 

емпатії та Дж. Тангней для вимірювання почуття провини та сорому. 

Застосування методики В.В. Бойко дозволило виявити в 

досліджуваній вибірці переважну більшість опитаних (62,16 %) зі зниженим 

рівнем розвитку емпатії, ще у 21,62 % студентів – середній і в 2,71 % - 
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високий рівні розвитку здатності до емпатії; у решти досліджуваних, 13.51 

%, емпатії на дуже низькому рівні розвитку. Серед показників методики 

переважає установка та проникаюча здатність в емпатії (середні – 3,62 та 

3,41 балів), тоді як дещо відстають ідентифікація в емпатії та розвиток її 

інтуїтивного каналу; тобто опитані виявляють готовність створювати 

атмосферу відкритості та довірливості й бути уважними до оточуючих, 

проте вміння зрозуміти іншу людину, поставивши себе на її місце, чи 

інтуїтивно відчути її стан розвинуті недостатньо. 

Аналіз результатів за методикою Дж.Тангней свідчить, що, згідно 

середніх показників, у досліджуваній вибірці переживання провини 

переважає почуття сорому (середні – 49,41 (відповідає середньому рівню 

показника) та 35,81 балів (знижений рівень) відповідно); екстернальність і 

відстороненість студентів виражені на зниженому рівні (35,22 та 27,95 

балів); альфа гордість (за себе, гординю) дуже в незначній мірі переважає 

бета гордість (за зроблене) (16,49 та 16,41 балів, що відповідають 

підвищеному рівню показників, відповідно). При цьому виявлено, що 

більшість опитаних (64,87 %) почуття провини переживають на 

підвищеному рівні (очевидно, не зовсім позитивно оцінюючи відповідність 

своєї поведінки моральним нормам соціуму, розкаюючись у деяких своїх 

вчинках, намагаючись дещо зі скоєного виправити), тоді як почуття сорому 

(54,05 %) (результат усвідомлення потрапляння у неприємну для себе 

ситуацію), як відстороненість (56,76 %) (бажання зняти із себе 

відповідальність за порушення прийнятих моральних норм) і 

екстернальність (51,35 %) (схильність приписувати причини подій 

переважно зовнішнім факторам) – на середньому.  

Отже, під емпатією розуміють не просто співпереживання чи 

співчуття, а здатність людини відчувати і переживати емоційний стан 

іншого, як свій власний, сприймати навколишній світ так, як сприймає його 

інший, відчувати біль чи насолоду, як відчуває інший. Здатність до емпатії 

разом з розвитком таких базових і загальнолюдських моральних за 

характером почуттів, як провини та сорому, що визначають етичну 

спрямованість самосвідомості особистості, є професійно важливими 

якостями для представників допомагаючих професій, зокрема, медика.  
 

РОЗВИТОК СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СЕРЕД 

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ СТАРШИХ КУРСІВ МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Л.Д. Кушнір 

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці 

Причинами розвитку синдрому емоційного вигорання у студентів-

медиків являється складна соціально-економічна ситуація в країні, що 

негативно позначається на психологічному здоров‘ї та емоційному 

благополуччі. Студентська молодь щодня піддається стресогенним 
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чинникам, тому збереження психологічного здоров‘я молодого покоління є 

надзвичайно актуальним завданням на сучасному етапі розвитку 

суспільства. Вивчаючи професійну діяльність спеціалістів медичних 

професій, акцент ставиться перш за все на працю з людьми. Однак, саме 

така діяльність (через високі вимоги, які висуваються до представників цих 

професій, особлива відповідальність та емоційні навантаження) є найбільш 

потенційно небезпечною в плані психологічного здоров‘я, негативних 

переживань, пов‘язаних із робочими ситуаціями, ймовірністю виникнення 

професійного стресу та емоційного вигорання.  

При вивченні синдрому емоційного вигорання у студентів-медиків, 

особливостей прояву та перебігу даного синдрому серед студентів 4-го та 6-

го курсів медичного університету, ми використали методику В.В Бойка 

"Діагностика рівня емоційного вигорання"  та анкету щодо соціально-

демографічних особливостей студентів. Досліджуваним пропонуються 

надати відповідь на 84 запитання, кожне з яких відповідає одному із 

провідних симптомів "вигорання", які, в свою чергу, відносяться до одного 

із 3-х компонентів "емоційного вигорання":  напруження,  резистенція,  

виснаження. Відповідно до результатів дослідження: загальна кількість 

респондентів 54, згідно анкети соціально-демографічних особливостей 

маємо наступні дані: учасники студенти 4-го та 6-го курсу; віком 19-23 

роки; проживають 37 осіб у гуртожитку, що у свою чергу впливає на рівень 

стресу та адаптації; 17 студентів проживає вдома (місцеві), згідно 

анкетування у них відсоток емоційного вигорання менший. Нами було 

встановлено, що у студентів-медиків сформованими є такі симптоми, як: 

неадекватне вибіркове емоційне реагування; розширення сфери економії 

емоцій; емоційне відчуження (деперсоналізація); емоційно-моральна 

дезорієнтація; тривога й депресія;  редукція професійних обов‘язків. Це 

свідчить про те, що у цієї вибірки досліджуваних спостерігається певна 

тенденція до стійкого формування синдрому емоційного вигорання. На 

стадії формування можна відзначити такі симптоми, як: психосоматичні та 

психовегетативні порушення; незадоволеність собою; переживання 

психотравмуючих обставин; емоційний дефіцит; емоційне відчуження.  

Таким чином, навчання упродовж 6-ти років виснажує студентів-

медиків, важливим чинником ризику є їхнє навантаження (навчальна 

діяльність займає 8–10 годин на день). Студенти змушені прослуховувати 

та засвоювали великі обсяги матеріалу, здійснювати роботу над засвоєням 

клінічного матеріалу, спілкування з хворими. Окрім того, студенти щодня 

піддаються впливу таким стресогенним факторам, як соціальна оцінка, 

невизначеність щодо майбутнього та професійної самореалізації. Саме на 

шостому курсі перед випускникам постає питання вибору подальшого 

життєвого шляху — професійне самовизначення, вибір спеціалізації, пошук 

роботи, створення сім‘ї. Тому і не дивно, що у цієї групи досліджуваних 

будуть високими показники тривожності, незадоволеності собою, бажання 

уникати емоційних ситуацій, наявність певних психосоматичних і 

психовегетативних порушень. 
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ДОСВІД ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ОЛІМПІАДИ З ГІГІЄНИ 

О.В. Кушнір, Т.І. Кметь, О.М. Іфтода, В.О. Селезньова 

Кафедра гігієни та екології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В умовах реформування системи охорони здоров‘я в Україні та 

інтеграції держави в європейський освітній простір важливим завданням 

вузу є підготовка конкурентоспроможного фахівця, здатного оперативно 

відповідати на виклики часу.  

Вивчення дисципліни «Гігієна та екологія» сприяє формуванню у 

молодого спеціаліста профілактичного мислення, дозволяє оцінити ступінь 

впливу чинників навколишнього середовища на стан здоров‘я населення 

різних вікових груп та передбачає вміння впроваджувати профілактичні 

заходи в повсякденне життя та клінічну практику.  

Предметна олімпіада є одним із методів перевірки знань студентів, 

змаганням у застосуванні здобутих умінь і навичок. Метою проведення 

олімпіади є підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарів, 

формування свідомої мотивації студентів до вивчення дисципліни, 

активізація їх навчально-пізнавальної діяльності. Участь в олімпіаді сприяє 

розкриттю особистісного потенціалу та творчих здібностей студентів, 

отриманню поглиблених професійних знань, умінь і навичок. 

На кафедрі гігієни та екології до участі в І етапі Олімпіади 

запрошуються студенти ІІІ та VI курсів медичних факультетів із середнім 

балом поточної успішності вище 4,0 за традиційною системою оцінювання. 

Кафедральний тур Олімпіади проводиться у письмовій формі та передбачає 

оцінювання знань студентів щодо правильності вирішення тестових 

завдань; володіння методиками проведення гігієнічних досліджень з 

використанням приладів; розв‘язання комплексних ситуаційних задач з 

інтерпретацією даних лабораторних та інструментальних досліджень води, 

грунту, харчових продуктів, чинників виробничого середовища, оцінкою 

умов перебування в організованих колективах (дитячих, військових) та 

лікарняних закладах, складанням алгоритму дій під час проведення 

санітарної розвідки джерела водопостачання, при розслідувані харчових та 

професійних отруєнь тощо.  

Процес підготовки до олімпіади є хорошою школою для професійного 

зростання викладацького складу кафедри, оскільки сприяє розширенню нау-

кового світогляду та удосконаленню педагогічної майстерності, а створення 

нових тестових завдань і ситуаційних задач розширює банк засобів контролю, 

що використовуються в базовому навчальному процесі.  

Відповідальним завданням є підготовка студентів до участі у І етапі 

Олімпіади та призерів кафедрального туру, які представлятимуть вуз на ІІ 

етапі Всеукраїнської олімпіади. Педагогічний досвід працівників кафедри 

свідчить, що під час підготовки студентів до участі в Олімпіаді доцільно 

використовувати різноманітні методи навчання, які дозволяють покращити 

рівень засвоєння матеріалу. Електронний навчальний курс «Гігієна та 
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екологія» в середовищі «Moodle» на сервері дистанційного навчання 

університету дає змогу студентам опанувати базову термінологію в 

зручному для них темпі, ознайомитися з нормативно-правовими актами в 

галузі гігієни, самостійно пройти тестування з кожної теми. Самостійне 

опрацювання тем, які не входять до плану лекцій і практичних занять та їх 

обговорення на засіданнях студентського гуртка кафедри, виступи на 

студентських конференціях сприяють розширенню наукового світогляду, 

розкриттю творчих здібностей, удосконаленню ораторської майстерності.  

Під час поглибленого вивчення тем та вирішення завдань підвищеної 

складності у процесі індивідуальної підготовки студента перед педагогом 

стоїть завдання систематизувати навчальний матеріал, розкрити міждисци-

плінарні зв‘язки, аргументувати актуальність використання отриманих знань 

у повсякденному житті та майбутній лікарській практиці, висвітлити новини 

медичної науки у контексті окремих розділів гігієни. Вміння розставляти 

акценти, доступно викладати навчальний матеріал з урахуванням 

індивідуальних здібностей студента, доброзичливість і тактовність викладача 

сприяють формуванню позитивного педагогічного іміджу, стимулюють 

бажання спілкуватися з педагогом як з авторитетним і мудрим наставником.  

Взаємна зацікавленість та наполеглива, активна співпраця викладача 

та студента дозволяють забезпечити гарні результати. Зокрема, у 2018 році 

студентка ІІІ курсу Лаврук М.П., яка зайняла І місце під час внутріш-

ньовузівської олімпіади стала призером (диплом І ступеня) ІІ туру Всеук-

раїнської олімпіади з гігієни на базі Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця. З досвіду її участі у ІІ турі Олімпіади, можливість 

спілкування з професорсько-викладацьким складом столичного вишу та 

кращими представниками студентства зміцнюють віру у власні сили, фор-

мують толерантне ставлення до опонентів, сприяють розкриттю особис-

тісного потенціалу. 

Таким чином, підготовка студентів до участі в предметній олімпіаді 

передбачає ефективну взаємодію викладача та студента, яка є передумовою 

успішного визначення цілей спільної діяльності, сприяє формуванню на-

лежної мотивації до вивчення предмету, кращому засвоєнню теоретичного 

матеріалу, закріпленню практичних навичок та формуванню професійних 

компетентностей. Досвід проведення І етапу та аналіз результатів ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади дозволяють скоординувати подальші 

кроки щодо удосконалення навчального процесу та підвищення якості 

підготовки кваліфікованих спеціалістів.  
 

АКТУАЛЬНІСТЬ КОГНІТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ У РОБОТІ 
МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ 

О.Ю. Кушнір  
Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці 
Когнітивні технології – інформаційні технології, спеціально орієнто-

вані на розвиток інтелектуальних здібностей людини. 
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Когнітивні технології розвивають уяву і асоціативне мислення 

людини. 

Нині головне у підготовці фахівця з медичною освітою – не 

оволодіння сумою конкретних знань, а формування вмінь та навичок 

самостійної, наукової, дослідницької, винахідницької діяльності, виховання 

культури професійного мислення. 

Тому метою було розглянути основні можливості комп‘ютерних 

когнітивних інформаційних технологій у підготовці медичних фахівців в 

медичних коледжах. 

У ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» та 

Чернівецькому медичному коледжі БДМУ для забезпечення студентів 

електронними навчальними матеріалами, організації та керування 

самостійною роботою, автоматизованого тестування впроваджено 

використання мережевих інформаційно-комунікаційних технологій навчання 

на базі LMS ―Moodle‖. 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, презентація, електронний посібник), виконати завдання та 

відправити результати їх виконання на перевірку викладачу. Співробітники 

університету та коледжу наповнили сервер дистанційного навчання (СДН) 

електронними навчально-методичними матеріалами. Мультимедійні 

можливості LMS ―Moodle‖ дозволили викладачам максимально унаочнити 

навчальний матеріал у вигляді навчальних таблиць, презентацій лекцій, 

відеороликів тощо. Це дає змогу посилити інтерес студентів до навчального 

матеріалу, поліпшити його засвоєння, а на практичному (семінарському) 

занятті оптимальніше використати відведений час. 

Іншим напрямком впровадження когнітивних технологій в медичних 

коледжах є використання фантомів. Фантоми та стимулятори дають 

можливість не лише імітувати, а фактично виконувати основні навики 

роботи медичного працівника. Студенти можуть відпрацьовувати на них 

різні методи ін'єкцій, проведення серцево-легеневої реанімації, операцій, 

постановку шлункових зондів, катетеризації сечового міхура, тимчасову 

зупинку кровотечі та багато інших навиків. Зокрема, симулятор немовляти 

та манекен дорослої людини дозволяє освоїти навички серцево-легеневої 

реанімації. А ендоскопічний тренажер-муляж шлунку та ДПК дає змогу 

моделювати патологічні процеси різних локалізацій. У зв‘язку із змінами до 

навчальної програми, актуальним є придбання муляжів ран, опіків та 

бойових пошкоджень (вогнепальна травма), які будуть використовуватись 

для навчання студентів основам військової хірургії. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку комп‘ютерних когнітивних 

інформаційних технологій є можливість їхнього застосування для підго-

товки фахівців у медичних коледжах. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЛАБОРАТОРНА СЛУЖБА. ОЦІНКА АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ» 

Г.І. Кшановська, І.А. Плеш, Л.Д. Борейко, С.М. Каратєєва 

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний  заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним з важливих розділів становлення та розвитку сучасної меди-

цини є достатня об'єктивність якості лабораторних досліджень, своєчасне 

забезпечення практичних лікарів необхідною сучасною лабораторною 

інформацією. Дисципліна «Лабораторна служба. Оцінка аналітичних мето-

дів» є складовою підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» за напря-

мом підготовки «Технології медичної діагностики та лікування», важливими 

завданнями якої є оволодіння: сучасними принципами організації лабора-

торної справи, теоретичними та практичними основами діяльності клініко-

діагностичної лабораторії, основами контролю якості роботи лабораторії, 

методичними та теоретичними основами роботи з медичною та нормативно-

технічною документацією, складання планів роботи персоналу, визначення 

необхідних виробничих потреб клініко-діагностичної лабораторії. 

Практичні заняття з даної дисципліни для лаборантів-бакалаврів 

проходять в клінічній, біохімічній навчальних лабораторіях кафедри догля-

ду за хворими та вищої медсестринської освіти та в навчально-науковій 

лабораторії нашого університету. Студенти мають можливість проводити 

дослідження в лабораторії: шлях від пробірки до результату. 

Під час практичних занять особливу увагу студентів звертають на чітке 

планування всієї діяльності клініко-діагностичної лабораторії: наявність 

відповідних приладів, приміщень, обладнання; метрологічне забезпечення у 

точній відповідності з правилами і нормами, зручна організація робочих 

місць (атестація робочих місць), наявність інструкцій, методик виконання 

досліджень на робочому місці, знання та виконання правил техніки безпеки і 

охорони праці, забезпечення потрібними реактивами і контрольними 

матеріалами, виконання кожним працівником лабораторії його функціо-

нальних обов‘язків, теоретична і практична компетентність і підвищення 

кваліфікації лабораторного персоналу, виконання протиепідемічного режиму, 

згідно з вимогами нормативних документів.  

Студенти освоюють систему менеджменту якості в навчально-науковій 

лабораторії нашого університету у відповідності до вимог міжнародних 

стандартів, яка передбачає: стандартизацію лабораторних процесів через 

розробку стандартних операційних процедур (СОП), контроль за якістю 

преаналітичного, аналітичного та постаналітичного етапів лабораторного 

процесу через впровадження системи моніторингу індикаторів якості, 

контроль за якістю всіх етапів лабораторного процесу через впровадження 

процедури валідації/верифікації, розробку номенклатури лабораторних 

досліджень та методів, рекомендованих до застосування в медичних 

лабораторіях у відповідності до уніфікованих клінічних протоколів, перехід 

на електронні системи ведення лабораторної інформації через запровадження 
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в практику роботи лабораторних інформаційних систем (ЛІС), розробку 

стратегії референтних інтервалів; процедуру акредитації медичних лабора-

торій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015.  
Студентів навчають, щоб одержати результат, який відповідає 

справжньому стану пацієнта потрібно враховувати вплив позалабораторних 
чинників, які виникають ще до надходження біоматеріалу в лабораторію. 
Одним із таких чинників є підготовка хворого.  

У навчально-науковій лабораторії для взяття крові використовуються 

вакуумні системи типу «вакутейнер», які не лише забезпечують прискорене 

всмоктування крові у вакуумну пробірку, де вона негайно вступає в контакт 

з необхідним для збереження консервантом, а й зменшують неприємні 

відчуття у пацієнта та скорочують час проведення процедури, а відібраний 

біологічний матеріал обов‘язково маркується та штрих-кодується.  

На аналітичній стадії контролюють: стабільність умов, у яких 

оцінюються базові характеристики (точність та відхилення) даного методу 

аналізу, ідентичність обробки контрольних зразків та досліджуваних проб на 

всіх етапах дослідження, результати контролю якості. Контроль якості 

включає систему заходів, спрямованих на підвищення збіжності, відтворю-

вання, правильності й точності виконання методу. Цей контроль передбачає 

виявлення й усунення випадкових і систематичних помилок аналізу. В 

лабораторії існує багаторівнева система контролю якості, що складається з 

внутрішньої і зовнішньої систем контролю якості. Постійне проведення 

внутрішньолабораторного та участь у міжлабораторному контролі якості 

сприяє стабільності роботи лабораторії, дозволяє домогтися достовірності 

лабораторних  досліджень. 

Постаналітичний етап включає обробку результатів після досліджен-

ня, об‘єднує 2 стадії: систематизовану оцінку і перевірку достовірності 

отриманих результатів та обробку отриманої інформації клініцистом. 

Студенти освоюють на практиці за допомогою ЛІС видавати результати 

досліджень автоматично комп'ютерною системою, проводити розсилку при 

наявності електронної адреси отримувача та в паперовому варіанті. 

Результати друкують на фірмових бланках з колонкою в якій вказана норма. 

При відхиленні показників від норми, відповідний показник додатково 

виділяють щоб пацієнт та лікар звернули увагу на нього. 

Лабораторні послуги мають бути ефективними і орієнтованими на 

потреби пацієнта. Для цього ми маємо використовувати міжнародний 

досвід щодо побудови систем управління якістю в лабораторіях. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS AN ACHIEVEMENT OF FUTURE 

DOCTORS’ COMPETITIVENESS  

O.V. Lazaruk  

Department of Pathological anatomy 

Higher State Educational Establishment оf Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

National Strategy for the Development of Education in Ukraine in 2012-

2021 seeks to the main task of determining accessible, quality and competitive 
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education for citizens of Ukraine in accordance with the requirements of 

innovative democratic development of society, economy, science and culture. 

One way of modernizing the educational system of Ukraine is implementing in 

the educational process of innovative educational technologies and methods. 

Introduction of innovative technologies in the training of future health 

worker is a necessary element of forming the foundations of professionalism. 

The essence of innovative technologies is to build creativity, diverse forms 

of thinking, the ability to cooperate with others, willingness of the individual to 

adapt to the fast changes in society, in forming productive interaction with the 

learning environment for self-actualization and self-realization. 

Types of innovative learning technologies in higher education: 

  Differentiated learning - specially organized teaching and learning 

activities that due to age, individual characteristics of learning, social experience 

designed for optimal physical, spiritual and mental development of students 

mastering the necessary knowledge; 

 problem-based learning - didactic system that is based on patterns of 

creative learning and ways of life, the techniques and methods of teaching and 

learning with the elements of scientific research; 

 Gaming technology training (games, exercises discussions game, game 

situation, role and business educational games); 

 Information technology training – methodology and technology 

educational process using the latest electronic means; 

 Interactive teaching - is a special form of organization of cognitive 

learning, which aims to create a comfortable learning environment in which 

every student feels his success, intellectual ability; 

 «Case» technology - is the use of «cases» as a medium of instruction in 

medicine, education. «Cases» - a very detailed, contextual, descriptive reports 

and notification of teaching and learning. Used to help future medical workers in 

understanding specific clinical situations and formation of skills solving problem 

situations; 

 Distance Education - fast, convenient and affordable way to get 

information on which - the future of university education, successful in almost all 

sectors. 

The use of a particular type of educational technology depends on the 

discipline, theme class, number of students and of course creativity of the teacher. 

Conclusion. Summarizing the essential features innovative pedagogical 

technologies analyzed in the article and projected results of their implementation 

follows: to create the professional competence of future medical worker as fully 

developed and creative personality can not be restricted to one technology. The 

integrated result can provide a complete system, components of which are a set of 

advanced technologies aimed at the development of future doctor. 
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ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АСПЕКТІ 

ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Г.М. Лапа 

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Інтерналізація вищої освіти являє собою процес включення 

міжкультурного виміру і до викладацької діяльності вишів. Вона містить у 

собі внутрішній та зовнішній формати. Перший сприяє допомогти 

студентам відчути свою роль на міжнародному рівні, а також одержати 

необхідні практичні навички міжкультурної комунікації. Зовнішня 

інтерналізація набуває форм навчання та проходження практики за 

кордоном в рамках академічної мобільності студентів та програми 

―Студенти – медики без кордонів‖. Сьогодні інтернаціоналізації вищої 

медичної освіти приділяється значна увага з метою підвищення 

конкурентноздатності випускників ВМЗ України і престижу вищої 

медичної освіти країни в цілому. 

Вимоги щодо формування ефективної інтерактивної іншомовної 

комунікації, як усної, так і писемної майбутніх медичних фахівців 

достатньо великі, вони потребують навчання термінології, оскільки її 

використання пов‘язане з тим, що мова для професійного спілкування не 

володіє однорідним складом. У ньому можна виділити власно термінологію, 

усну професійну (спеціальну) лексику, професіональні жаргонізми, 

номенклатуру, скорочення та абревіатури.  

Навчаючи студентів англійської фахової мови медицини викладачі 

кафедри іноземних мов ставлять акцент на тому, що складовими 

особистості лікаря є його професіоналізм, когнітивна а також комуні-

кативна іншомовна компетентність. 

В аспекті реалізації навчальної програми щодо вивчення термінології 

у медичному виші на кафедрі вибудована система аутентичних матеріалів, 

які дозволяють уніфікувати та упорядкувати терміни концептів медичної 

науки, щоб у подальшому відповідати міжнародним дидактичним вимогам. 

Концептуалізація сучасних понять щодо вирішення медичних 

проблем та проблем охорони здоров‘я, цілеспрямовано готує підґрунтя до 

спілкування з науковцями, лікарями, пацієнтами, колегами, медичним 

персоналом, представляє професійні мовленнєві ситуації з виокремленням 

необхідних  засобів термінологізації. В цьому напрямку фахівці кафедри 

працюють дуже активно, вивчаючи медичний дискурс, його лінгвістичні 

особливості і роблять внесок в лексикографічну діяльність укладання 

багатогалузевих термінологічних словників фаху ―Стоматологія‖, 

―Педіатрії‖, ―Парамедицини‖, ―Словника епонімних утворень в медицині‖, 

що сприяє досягненню мети вивчення іноземних мов за професійним 

спрямуванням і навчанню майбутніх лікарів іншомовної професійної 

інтеркомунікації. 
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Викладання медичної термінології передбачає дидактичні стратегії, 

спрямовані на її зберігання у довготривалій пам‘яті, для чого викладачі 

намагаються для вивчення фахової мови медицини створювати 

термінологічні стандарти, оскільки сьогодні у зв‘язку з розповсю-

джуваністю іншомовної інформації в інтернеті має місце неконтрольований  

процес іншомовних запозичень. 

Отже, навчання практичних навичок набуття фахових терміно-

логічних знань за умови інтернаціоналізації вищої освіти формує 

професійну іншомовну комунікативну компетенцію у майбутніх медичних 

фахівців і ставить перед викладачами іноземних мов немовних спеціаль-

ностей завдання щодо уніфікації та нормалізації термінів галузевих мов. 

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ У ВИКЛАДАННІ  

«ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ» 

Л.Г. Логуш, І.Л. Куковська, Я.Г. Іванушко, Я.П. Стефак 

Кафедра медицини катастроф та військової медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Збільшення кількості надзвичайних ситуацій техногенного, природ-

ного та соціального (війни, міжнаціональні конфлікти, терористичні акти) 

характеру в Україні та за її межами вимагає відповідального ставлення до 

підготовки фахівців, здатних адекватно реагувати і професійно надавати 

медичну допомогу. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затверд-

ження порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані 

надавати домедичну допомогу» та наказу МОЗ України «Про організацію 

навчання медичних та немедичних працівників з надання медичної 

допомоги в екстрених ситуаціях» з метою забезпечення своєчасного 

реагування та надання домедичної допомоги під час надзвичайних ситуацій 

у навчальний процес було введено дисципліну «Екстремальна медицина». 

«Екстремальна медицина», як навчальна дисципліна викладається для 

студентів третього курсу фармацевтичного факультету. Вона базується на 

вивченні анатомії і фізіології людини, загальної хірургії, терапії, біохімії та 

фармакології і закладає основи для вивчення студентами військово-

польової хірургії, військово-польової терапії, військової епідеміології та ін. 

Програма включає в себе основи теоретичних знань та практичних навичок 

з організації і проведення лікувально-евакуаційних заходів, організаційної 

структури медичного забезпечення під час надзвичайних ситуацій мирного 

і військового часу, а також надання домедичної допомоги при виникненні 

екстремальних ситуацій.  

Основним завданням навчального процесу з дисципліни «Екстре-

мальна медицина» є систематичне удосконалення бази кафедри, а також 

підвищення у викладачів рівня володіння сучасними інформаційними 

технологіями. Для якісного засвоєння студентами інформації, навчально-

методичні матеріали необхідно розробляти як до практичних занять, так і 
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для самостійної роботи студентів. Вимоги сьогодення вимагають від 

викладачів створювати навчально-методичні та навчальні посібники, які 

містять не тільки необхідний теоретичний матеріал, а й матеріали для 

самоконтролю (тестові завдання).  

Відпрацьовування практичних навичок з серцево-легеневої реанімації 

на манекенах та використання мультимедійно-презентованого матеріалу 

(спеціальні відеофільми, сюжети) з екстреної медичної допомоги не тільки 

полегшують процес навчання, але й наочно ілюструють, як може 

змінюватися процес надання невідкладної допомоги в залежності від 

топографо-анатомічних особливостей людини. Це підвищує мотивацію сту-

дента та спонукає до опанування практичними навичками по «Екстре-

мальній медицині». 

Таким чином, дана дисципліна дає можливість систиматизовувати 

знання майбутніх фахівців і удосконалювати рівень практичних навичок по 

наданню домедичної допомоги постраждалим від наслідків впливу 

надзвичайних (екстремальних) ситуацій техногенного, природного та 

соціального походження.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ЛІКАРЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПЕДІАТРІЇ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЦИНИ ТА ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ 

І.Я. Лозюк 

Кафедра педіатрії та медичної генетики, 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Минулого року в Україні стартувала «медична реформа», яка на разі 

зачепила лише первинну ланку. Впровадження медичної реформи 

розраховано на три роки 2018-2020 роки. Зміни, що будуть відбуватися, 

системні, складні, які формуватимуть нову модель медичного обслуго-

вування українців. Головне, на думку експертів, щоб у підсумку в центрі 

системи опинився пацієнт. Цю думку нам і потрібно сформувати у 

свідомості майбутніх лікарів. До цього працювала система, за якої ні лікар, 

ні лікарня не зацікавлені у пацієнтові. Як наслідок – середня тривалість 

життя в Україні на 11років менша, ніж всередньому у Євросоюзі. 

Зміни в національній системі охорони здоров‘я неможливі без змін у 

сфері медичної освіти. Медична освіта перебуває в стані реформування ще з 

2014 року, коли прийнятий новий закон «Про вищу освіту». 

Кабінет Міністрів України 28 березня прийняв Постанову, яка ство-

рює основні організаційні засади функціонування системи безперервного 

професійного розвитку медиків. В ній зазначено, що лікарі після отримання 

вищої освіти будуть безперервно навчатися для вдосконалення професійної 

компетентності. 

На кафедрі педіатрії та медичної генетики ми забезпечуємо  

навчальний процес, який охоплює виконання ряду завдань для формування 
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свідомості та відповідальності у майбутніх лікарів. Для ефективного 

використання теоретичних знань з дисципліни, закріплення практичних 

навичок при обстеженні конкретного хворого, вміння правильно зібрати 

анамнез та оцінити дані анамнезу, вміння оперувати даними лабораторних 

та інструментальних методів дослідження, призначати адекватне лікування 

та надання невідкладної допомоги в екстрених випадках проводиться 

робота з пацієнтами у палаті в присутності студентів. Для кращого 

засвоєння та вдосконалення знань та навичок, отриманих при розборі 

теоретичного матеріалу і при обстеженні конкретного хворого студентам на 

кафедрі педіатрії та медичної генетики надається чудова можливість 

самостійної курації хворих та написанні «Історії хвороби» конкретного 

хворого, яка також оцінюється. Майбутній лікар набуває  комунікативної 

компетенції при можливості самостійного спілкування та обстеження 

пацієнта. Також в ході проведення зняття з педіатрії проводиться розбір 

клінічних задач, наближених до реальних ситуацій та розбір тестів та задач, 

які  відповідають завданням ,що використовуються при проведенні єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту.  Вище вказана робота, що проводиться 

на нашій кафедрі забезпечує розвиток клінічного мислення майбутнього 

фахівця. Покращення матеріально-технічного забезпечення, комп‘ютери-

зація та інформатизація навчального процесу буде сприяти вдосконаленню 

навчального процесу. 

Карколомні зміни в суспільстві зараз створюють нові виклики перед 

лікарями, які будуть працювати в реформованій системі. В сучасних умовах, 

коли спостерігається інтернаціоналізація освіти і науки, коли більшість 

країн намагається орієнтуватися на найкращі міжнародні стандарти,новації 

на етапі контролю якості знань нагальні і своєчасні. Підвищені вимоги 

контролю створюють підвалини до якіснішої підготовки студентів в 

майбутній практичній діяльності. Реформування медичної освіти 

неможливе без реформування світогляду, підходів до навчання, розуміння 

кінцевої мети самими викладачами. 

 

TНE FORMATION OF MODERN GLOBAL OUTLOOK AND THE 

PECULIARITIES OF MOTIVATION TO STUDY OF DENTAL 

FACULTY STUDENTS OF HSEE OF UKRAINE «BUKOVINIAN STATE 

MEDIСAL UNIVERSITY» 

I.V. Lukashevych  

Department of propedeutics of internal diseases  

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

The issue of the success of educational activities has always been relevant 

for teachers of higher educational institutions. K.D. Ushinsky, while defining the 

principles of teaching, gave the main role to the principle of "consciousness and 

activity of learning". 

Conscious knowledge assimilation depends on a number of conditions, 

among which the motivation to study is on the foreground. Our attention was 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 145 

attracted by studies, in which it was stated that in recent years, studying at a 

higher school was chosen for the sake of prestige and diploma. Thus, IB Beck 

points out that an increasing number of students have pragmatic motives for 

learning, such as the social prestige of the profession and the authority of the 

institution. According to Ilyina E.P., the majority of modern students of higher 

education establishes certify such motives of study as: easiness of entry, 

avoidance of service in the army (in boys), the ability to communicate with peers, 

the prestige of the diploma of higher education. 

The domination of the desire to obtain a diploma is also documented by 

Chuiko G.V., Lekota B.A., Rozhdestvensky O.A. By studying the motivation of 

students of biological, medical, economical and ecological faculties Yefanova 

V.S. and Severinovskaya O.V., came to the similar conclusion, while the motives 

for obtaining knowledge and mastering the profession were found in the smaller 

part of the students. 

Along with these authors the factors of the direction of professional 

motivation are also discussed. So, studying the motives for choosing a profession 

and a particular university, obtained data shows that almost half of the 

interviewed students (49.2%) made their choice absolutely consciously. 

Moreover, 7.6% of students had an orientation towards a profession without 

being bound to a particular institution, and almost every one of 5 (18.5%) leading 

factor in choosing the future professional path was the high prestige of a certain 

university. 

Based on these conclusions we decided to explore the leading type of 

learning motivation of students IV year Faculty of Dentistry, and test the 

hypothesis that: motivation for a diploma associated with external motives career 

choices and motivation to gain knowledge and skills development correlates with 

the internal motives of choice Profession. To test the hypothesis, we chose a 

questionnaire T.N.Ilyinoyi "Motivation training in high school" , to determine the 

dominant type of learning motivation of gaining knowledge and skills 

development diploma and R.V.Ovcharovoy method for determining the type of 

driving motive choice of profession. (internal or external). The survey involved 

students IV year Faculty of Dentistry SHEE "Bukovina State Medical 

University." The sample was 61 people. The analysis of the survey results 

allowed to determine the following trends in the motivation of studying at the 

university. 

Thus, the distribution of the leading type of motivation among the students 

surveyed in percentile terms is as follows: motivation for acquiring knowledge - 

50.8% of the students polled; motivation to master the profession - 9.8% of 

respondents and motivation to receive a diploma - 39.3%. Thus, the priority 

directions of study in this sample of students were the motivation for acquiring 

knowledge and obtaining a diploma. Moreover, the highest pronounced 

motivation for acquiring knowledge (65% of respondents) is observed in the 

group of students with the highest level of educational success. Also, the 

motivation for acquiring knowledge is leading also for students who study on a 

contractual basis (53.8% of respondents), although the high motivation to obtain 
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a diploma is also characteristic for them (46.2% of respondents). Thus, the 

profession and institution for these students at the time of the selection had a 

personal significance and were considered significant for society. The profession 

was seen by them as creative and pleasing. External motives were observed only 

in 8.2% of the polled students, 6.6% among which - positive (material incentives, 

prestige, that is, incentives for which a person considers it necessary to use their 

own efforts). The predominance of internal motives is most effective in terms of 

satisfaction with labor and its productivity. The same can be said for a relatively 

positive external motive. 

The internal motives of choosing a profession are characteristic for 

students with a leading motivation to obtain a diploma and for students with a 

dominant motivation for acquiring knowledge. The hypothesis that the 

motivation to obtain a diploma associated with external motives for choosing a 

profession was not confirmed. Also, the internal motives of choosing a profession 

are also characteristic for students with a dominant motivation to master the 

profession. 

Summarizing the results of the conducted research, We can draw the 

following conclusions: for students of the IV course of the dental department of 

the State Medical University "Bukovinian State Medical University" the 

motivation is gaining knowledge; The group of students who has the highest 

score for this type of motivation also has the best result of learning; The internal 

motives for choosing a profession are characteristic of the motivation for 

mastering knowledge, mastering a profession and obtaining a diploma.  

 

ЖИТТЯ ТА НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ПРОФЕСОРА М.Г.ТУРКЕВИЧА, 

ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ, СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ 

НАУКОВЦІВ 

М.Д. Лютик 

Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Професія лікаря вимагає особливих моральних характеристик. З 

власного досвіду бачимо таку ситуацію, що певна кількість студентів 

молодших курсів не зовсім упевнена в правильності обраної професії і 

проходить стадію адаптації та осмислення зробленого вибору. Саме тому 

студентам, що мають сумніви у правильності обраної професії велике 

значення має ознайомлення їх  на перших порах із життям і діяльністю 

відомих лікарів та учених. На кафедрі анатомії, вже в лекційній залі 

створені умови для ознайомлення студентів молодших курсів із життєвим 

шляхом видатних вчених-анатомів та їх вклад в науку, що використовується 

як форма виховної роботи, поєднана з навчальним процесом у плані 

професійної орієнтації. Студенти з цікавістю вивчають біографії видатних 

анатомів. На основі зібраних матеріалів готують реферати, виступи на 

засіданнях студентського наукового гуртка, тематичних круглих столів і 

відповідних практичних заняттях.  
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Життя і діяльність професора М.Г.Туркевича є одним із яскравих 

прикладів відданості улюбленій справі, наполегливості у прагненні 

отримання результату, великої працездатності, його інтелекту, високих 

моральних якостей, компетентності, ерудиції, зовнішнього вигляду і врешті 

решт – його доброти. Цього року йому б виповнилося 125 років від дня 

народження. 

Туркевич Микола Гервасійович народився 8 жовтня 1894 року за 

старим стилем в селі Лотеніка, Холмської губернії (зараз це територія 

сучасної Польщі). У 1916 році, йдучи стопами старшого брата Бориса, він 

вступає на медичний факультет Донського університету. З першого курсу 

прийшло до Миколи Гервасійовича захоплення анатомією. Його 

працьовитість, здібності і завзятість звернули увагу керівництва кафедри і 

його, студента 4-го курсу залучили до викладання на кафедрі анатомії 

людини, де він і працював до закінчення університету. Після закінчення 

університету, Микола Гервасійович відхиляє пропозицію працювати на 

кафедрі і їде працювати, в Азербайджан. Тут Микола Гервасійович виконує 

хірургічні втручання (катаракти, ампутації кінцівок), займається терапією 

та неврологією. З 1931 року починається стрімкий науковий зріст Миколи 

Гервасійовича. Його науковим керівником стає Сергій Іванович Лебьодкін. 

Тут він знайомиться і разом працює з такими сьогодні відомими вченими як 

академік Білоруської академії наук Д.М.Голуб і академік Латвійської 

академії наук П.Я.Герке. Всього два роки працювали вони разом, але розум, 

працьовитість, чарівність, гумор, інтелігентність цих людей здружила їх на 

все життя. Микола Гервасійович багато викладає, друкує наукові статті.  

Микола Гервасійович виконав низку цінних наукових досліджень 

присвячених розвитку мозку, які неодноразово цитувалися в морфологічній 

літературі, як новий вклад у науку морфологію. За сукупність наукових 

праць М.Г. Туркевичу без офіційного захисту присудили вчений ступінь 

кандидата медичних наук. Вивчаючи "эпифизарную область крыши 

промежуточного мозга человека", М.Г.Туркевич в 1933 році вперше зробив 

опис нової анатомічної структури – прекомісурального органа. Згодом з 

вересня 1936 його обирають на посаду доцента кафедри анатомії ІІІ-го 

Ленінградського медичного інституту, де він займається науковою та 

викладацькою діяльністю.  

27 жовтня 1937 року він блискуче захищає докторську дисертацію 

"Развитие эпифизарной области крыши промежуточного мозга у человека и 

некоторых млекопитающих".  

Все закінчилося 5 жовтня 1943 року... Арешт, безпідставне 

звинувачення в шпигунстві, відоме "Ленинградськое дело". Його засудили 

до 10 років тюремного ув‘язнення з наступним безтерміновим засланням. 

Він мало розповідав про знущання і негаразди. Згадував тільки людей, 

сяйво світової інтелігенції, з якими він познайомився в таборах і потім 

зберіг цю дружбу на все життя. 

На півночі, в м. Каргополі, в загоні загального режиму, він продовжує 

працювати лікарем. (Врятував життя дружини начальника табору, 
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діагностував вчасно "внематочную беременность" і користувався наданою 

можливістю вільно пересуватися в межах табору). Після смерті Сталіна 

його відправляють в заслання до Казахстану з правом працювати лікарем.  

30 липня 1955 року М.Г. Туркевича реабілітували.  

18 серпня 1956 року Миколу Гервасійовича обирають за конкурсом на 

посаду завідуючого кафедрою анатомії людини Чернівецького медичного 

інституту (яку очолював до 1970 року). У 1957 році йому присвоєно вчене 

звання професора. 

Тут, у Чернівцях, він багато працює. Вивчення ембріогенезу заднього 

мозку людини закінчилися новим відкриттям в "IV желудочке", в місті 

відходження епітеліальної плівки "сосудистого сплетения". В 1957 році в 

роботі "Еще об одном эмбриональном органе головного мозга человека" він 

описав анатомічну структуру під назвою "Орган IV мозгового желудочка". 

Микола Гервасійович завжди багато уваги приділяв культурі і чистоті 

мовлення. Не лінувався зайвий раз заглянути в словник, як ставити наголос, 

або правильно перекласти. Виписував цікаві факти з фізики, географії, 

природних явищ, статистичні закономірності.  

23 квітня 1975 року Туркевича Миколи Гервасійовича не стало. 

Похований на центральному кладовищі м. Чернівці. 

Колектив кафедри анатомії людини пишається тим, що кафедра 

носить ім‘я людини-легенди, неперевершеного науковця і педагога, нашого  

вчителя, особистості з великої букви Миколи Гервасійовича Туркевича про 

якого ми з гордістю розповідаємо своїм студентам. 
 

ПРО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ СЬОГОДЕННЯ 

М.Д. Лютик, М.М. Сорохан 

Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У наш час проблеми вищої медичної освіти опинилися перед 

жорстким вибором – швидко, з урахуванням вимог сьогодення, змінити 

стиль і методи  підготовки лікарів в умовах постійних змін життя 

українського суспільства. Сьогоднішній студент-медик  катастрофічно 

втрачає інтерес до набуття знань. Причини цього явища породжені 

глибокими суспільно-економічними та політичними процесами, що мають 

місце в нашій державі. Особливо в останньому десятилітті спостерігається 

стрімкий поділ суспільства на прошарки – надто заможних і надто бідних. В 

таких умовах сучасна молодь позбавлена можливості обирати професію за 

покликанням. Праця лікаря не забезпечує йому належного матеріального 

достатку і перспектив професійного росту. Студентська лава медичного 

вишу в наш час більш доступна дітям заможних батьків, або дітям 

закордонних заробітчан. А це означає, що викладачам вищих медичних 

навчальних закладів все частіше приходиться зустрічатися з проявами 

байдужості, відсутністю інтересу до творчого пошуку та набуття 

професійних навичок і знань. Але найнебезпечнішим гальмом у якісній 
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підготовці кваліфікованих лікарів варто визнати невпевненість випускників 

у можливостях в майбутньому забезпечити себе і свою родину гідною  

зарплатою та побутовими умовами, а також відсутністю умов обрати 

професію за покликанням душі, волі і розуму. 

Перспектива сучасної системи охорони здоров‘я в Україні зали-

шається смутною за умов відсутності чіткої визначеності, наприклад,  з 

державним замовленням, яке повинно враховувати багато аспектів і в 

першу чергу бути націленим на перспективу з урахуванням суспільно-

політичної та економічної ситуації в країні. Майбутній лікар повинен 

відчувати ще під час навчання, що він отримає від держави гарантію на 

працевлаштування за покликанням і належним матеріальним достатком. Це 

в повній мірі стосується тих студентів, які навчаються за контрактом, а це 

десь біля шести десяти відсотків. Але, на жаль, в державі склалася така 

ситуація, що охороною здоров‘я керують іноземні спеціалісти, які ні в 

професійному ні патріотичному відношенні далекі від потреб медичного 

забезпечення нашої держави.  

Ціла армія молодих лікарів змушена тривалий час мандрувати у 

пошуках роботи. В сільській місцевості повністю зруйновані умови для 

мотивації працевлаштування. Молоді  лікарі тікають за кордон. За нашими 

скромними підрахунками випускників БДМУ тільки в Канадському 

Торонто більше 40. Ми пишаємось тим, що  наша учениця, а згодом і 

викладач кафедри анатомії людини Кумка Мирослава Михайлівна нині 

достойно очолює кафедру анатомії людини в медичному коледжі м. 

Торонто в той час як абсолютна більшість наших випускників не змогли 

легалізувати свій диплом і шукали роботу не за фахом.  

Демографічні показники здоров‘я наших людей, говорять самі за себе, 

що у нас непочатий край роботи для лікаря і що державні мужі при бажанні 

зможуть змінити ситуацію, як з мотивацією отримати професію лікаря, так і з 

можливістю подальшого достойного працевлаштування і професійного росту. 

Надіємось, і всіма силами будемо працювати над покращенням 

демографічної ситуації в системі охорони здоров‘я в нашій державі. 

 

ЛІКАРСЬКЕ КРЕДО 

Р.П. Ляшук, І.В. Сходницький* 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

*коледж Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Лікарське кредо (credo – лат.) – погляди й переконання людини, 

основи її світогляду, які віддзеркалюють сукупність її моральних і профе-

сійних принципів, що визначають ставлення до життя (Циммерман Я.С., 

2015). Лікарське кредо має враховувати специфіку професії лікаря, яка 

відрізняється особливостями формування думок і систем поглядів, а також 

такими якостями, як милосердя та співчуття.  
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Провідні діячі медицини, класики літератури в різні часи сформулю-

вали основні вимоги, котрі необхідні людині, яка  обрала професію лікаря 

(Мудров М.Я., Боткін С.П., Ланг Г.Ф., Давидовський В.Я., Захар‘їн Г.А., 

Тареєв Є.М., Вотчал Б.Є., Яновський Ф.Г., Хегглін Р., Пол Уайт, Чехов А.П., 

Вересаєв В.В., Моруа А., Воема С., Мунте А. та ін.):  

- високі морально-етичні якості; 

- любов до людини, гуманізм, готовність самовіддано служити людям; 

- милосердя й співчутливість; 

- безкорисливість, працьовитість, скромність; 

- знання досягнень медичної науки, медичної техніки та її діагнос-

тичних можливостей, прагнення до безперервного поповнення своїх 

медичних знань; 

- делікатність, такт у спілкуванні з хворими та їх рідними; знання пси-

хології та вміння впливати на психіку хворого; 

- спостережливість, проникливість, самовладання, асоційоване мислення; 

- висока інтелектуальність, широка освіченість, комунікабельність; 

- знання суспільного життя, його головних течій та настроїв, доміную-

чих теорій, щоб використати їх на благо пацієнтів, для попередження 

та лікування. 

Зрозуміло, що при масовому відтворенні лікарів розраховувати на те, 

що всі вони будуть відповідати переліченим вище високим покликанням 

було б наївно й нерозумно. 

Капіталістична суспільно-політична система, поряд із суттєвими пере-

вагами, внесла у людське товариство, в систему взаємовідносин між людьми 

певні негативні явища, які, на жаль, не обійшли лікарську професію. Немож-

ливо змиритися з положеннями про те, що в медицину нашої країни вже про-

никли окремі нездорові елементи дегуманізації, комерції та підприємництва, 

що допомога лікаря – це товар, який купує у нього пацієнт. До цього 

спонукає і низька зарплата лікарів у бюджетній сфері охорони здоров‘я.  

Попри економічні негаразди настає нова пора, з‘явилися нові обста-

вини, що повинні сприяти відродженню слави справжнього медика-людини, 

професіонала-гуманіста, громадянина і патріота, медика-інтелігента в широ-

кому розумінні слова, а не просто прошарку населення з вищою освітою. 

 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ДІАГНОЗ 

Р.П. Ляшук  
Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У теперішній час медичні виші націлені на підготовку лікаря 

широкого профілю – сімейного лікаря, лікаря загальної практики. Тому 

сьогодення вимагає нових підходів і стандартів підготовки таких фахівців. 

Найбільш складним і відповідальним моментом професійної діяльності 

лікаря, в т.ч. сімейного, є діагностика захворювання у конкретного хворого. 
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Діагностичний процес розпочинається з першого контакту з хворим, з 

першого погляду лікаря і першого слова пацієнта. З цього моменту 

розпочинається і диференціальний діагноз (ДД). Дані літератури і наш 

багаторічний клінічний досвід свідчать, що основні методологічні 

положення зводяться до таких положень:  

1. ДД – притаманний лікарському (клінічному) мисленню. Без прове-

дення ДД неможливе встановлення будь-якого діагнозу: попереднього, 

клінічного, заключного. 

2. ДД проводиться з одночасним використанням двох принципів. 

2.1. Принцип ідентифікації (idem – подібний, тотожний) або позитив-

них ознак, коли шляхом виявлення симптомів і синдромів, властивих певній 

хворобі, формується клінічна картина найбільш імовірного із можливих 

захворювань. 

2.2. Принцип виключення (per exclusionem) – коли передбачені, подіб-

ні за провідним синдромом, рідше симптомом, захворювання послідовно 

виключаються при порівнянні з конкретним випадком, якщо виявляються 

суттєві відмінності, протиріччя або протилежності, неспівпадання 

характеристик самих ознак.  

Обидва принципи основані на методі аналогії. При першому за 

подібністю ознак стверджується діагноз, при другому – за відсутності 

подібності відхиляється гадане захворювання. Обидва принципи працюють 

одночасно. 

3. ДД проводиться безперервно на всіх етапах обстеження хворого 

(при вивченні скарг, анамнезу хвороби і життя, при фізикальному 

(лікарському) обстеженні пацієнта по системах органів). Це дозволяє 

сформулювати попередній діагноз. Після виконання плану лабораторно-

інструментальних досліджень та оцінки отриманих результатів методом 

ідентифікації і виключення виставляється клінічний діагноз. 

Пріоритетною умовою формулювання обґрунтованого клінічного 

діагнозу є тлумачення основного захворювання – нозологічного поняття, 

що окреслюється комплексом чинників (етіологічних, патогенетичних, 

патологоанатомічних, симптоматичних та ін.). Отже, діагноз – це творчий 

акт клініциста, а не результат ЕОМ, яка сама є продуктом мислення. 

Діагноз має бути етіологічним, патологоанатомічним та функціональним. За 

тим обґрунтовується супутній діагноз. Супутнім вважається захворювання, 

що етіологічно та патологоанатомічно не пов‘язане з основним захворю-

ванням і не має важливого впливу на перебіг основного процесу. 

4. ДД викладається на всіх клінічних кафедрах: на ІІІ курсі він в 

основному синдромний, а на ІV, V та VI – нозологічний.  

На жаль, нині внаслідок надмірної технізації медицини настає деваль-

вація ціни клінічного мислення, невиправданим є сподівання на «комп‘ю-

терний діагноз», лікарі все більше цікавляться результатами параклінічного 

дослідження, що сприяє відходу від безпосереднього обстеження пацієнта.  
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА 

ЕМБРІОЛОГІЇ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Ю.Ю. Малик, Т.О. Семенюк, Н.П. Пентелейчук  

Кафедра гістології, цитології та ембріології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Гістологія, цитологія та ембріологія є навчальною дисципліною, що 

формує теоретичне підґрунтя для розвитку професійних компетентностей 

та клінічного мислення вже на початковому етапі підготовки майбутнього 

лікаря. Дійсно, під час її вивчення обов‘язковою умовою є здатність 

аналізувати і систематизувати інформацію відповідно до її значимості, 

встановлювати взаємозв‘язки між елементами систем організму та 

генерувати гіпотези. Для функціонування такої системи навчання необхідна 

особлива організація навчального процесу на основі всебічної оцінки 

можливостей засобів, форм і методів навчання. Викладання навчальної 

дисципліни «гістологія, цитологія та ембріологія» у вищому медичному 

закладі освіти повинна здійснюватися на основі логічного зв‘язку медико-

біологічних, медико-профілактичних та клінічних навчальних дисциплін, 

що буде сприяти цілісному системному пізнаванню студентами предмета, 

вчень та теорій, усвідомленню їх наукової та практичної вагомості для 

життєдіяльності людини.  

Цілісна уява про морфофункціональну організацію тіла людини 

формується у студентів на основі достатніх знань з біології, анатомії та 

фізіології. Однак на шляху засвоєння фундаментальних дисциплін 

залишається ще немало труднощів. Під час роботи зі студентами 1-2-х 

курсів ми стикаємось із проблемою неінтегрованості їх знань щодо будови 

та функціонування організму людини на різних рівнях його структурної 

організації – від субмікроскопічного до цілісного організму. Тенденція до 

невміння поєднати знання про макро- та мікроскопічну будову органів та 

анатомо-фізіологічних систем організму носить поширений характер та 

зумовлена низкою причин. Зокрема, поява мікроскопічної техніки 

спровокувала утворення гістології як окремої самостійної науки, що 

відокремилась від класичної анатомії. Інтенсивний розвиток мікроскопічної 

техніки, поява нових методів морфологічних досліджень призвели до 

зміщення наукових пріоритетів гістологів та цитологів у бік молекулярної 

біології, таким чином збільшивши розрив між гістологією та анатомією. 

Але сьогодні необхідно працювати так, щоб сформувати у студентів цілісне 

уявлення про будову та функціонування організму людини. Цей принцип 

повинен цілковито пронизувати освітній процес та стати одним із 

мотиваційних факторів під час навчання та становлення майбутнього лікаря. 

Викладання навчальної дисципліни «гістологія, цитологія та 

ембріологія» за сучасних умов повинно бути спрямоване на ефективне 

засвоєння студентами сукупності знань у галузі загальної та спеціальної 

гістології з метою подальшого вивчення клінічних дисциплін та 

професійної роботи за спеціальністю. Курс гістології, цитології та 
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ембріології в сучасному розумінні має чітку мету – сформувати у студентів 

науково-обґрунтоване уявлення про мікроскопічну функціональну 

морфологію тканин та органів здорової людини, шляхи та характер 

розвитку клітинних, тканинних та органних систем людини, що цілком 

забезпечує формування міцного наукового підґрунтя для подальшого 

вивчення клінічних дисциплін, суті змін при захворюваннях та лікуванні, а 

також сформувати у студентів основи клінічного мислення, що є 

надзвичайно важливим для справжнього фахівця. 

Для вирішення досить складних завдань освітнього процесу викладач 

повинен сумлінно працювати в напрямку вдосконалення та росту профе-

сіоналізму, саморозвитку, розширення та поглиблення свого наукового 

потенціалу, навчально-методичних основ, які цілковито визначають працю 

викладача як цікаву, улюблену та важливу діяльність. 

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА 

ЕМБРІОЛОГІЇ  

Ю.Ю. Малик, Т.О. Семенюк, Н.П. Пентелейчук  

Кафедра гістології, цитології та ембріології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Для успішного викладання навчальної дисципліни «гістологія, 

цитологія та ембріологія» потрібен багатоплановий і ступеневий підхід, який 

включає отримання теоретичних знань, оволодіння практичними навичками 

під час роботи з гістологічними препаратами і, звичайно, тест-тренування під 

час вирішення різних ситуаційних завдань. Важливою особливістю 

дисципліни «гістологія, цитологія та ембріологія» є гармонійне поєднання в 

ній знань із різних галузей медицини. Це передбачає велику кількість 

практичних занять, засвоєння великого обсягу досить складного теоре-

тичного матеріалу із використанням гістологічної номенклатури. Викорис-

тання сучасних, інноваційних методів та наочних матеріалів дозволяє 

студентам ефективніше опрацьовувати матеріал, полегшує працю викладача 

під час пояснення та контролю їх знань, але одночасно й збільшує вимоги 

викладача до себе як фахівця, внаслідок чого практичне заняття стає досить 

цікавим і насиченим. Важливими завданнями викладачів нашої кафедри є 

створення умов для активного залучення студентів до навчально-пізнаваль-

ної діяльності, а також збільшення обсягу самостійної позааудиторної роботи 

студентів. Саме використання комп‘ютерних інформаційних технологій, 

насамперед, спрямоване на підвищення якості самостійного навчання. 

Не менш важливим є самостійна підготовка студентів у 

позааудиторний час. Ці знання студенти головним чином отримують із 

підручників. У нашому університеті з 2011 р. використовується віртуальне 

навчальне середовище на базі системи управління навчанням Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), яке забезпечує 

студентів доступом до електронних навчальних матеріалів, надає можливість 
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організовувати й керувати самостійною роботою та автоматизованим 

тестуванням. Співробітники кафедри наповнили та постійно оновлюють 

сервер дистанційного навчання різнотиповими електронними навчально-

методичними матеріалами з усіх розділів гістології, цитології та ембріології. 

Мультимедійні можливості «Moodle» дозволили викладачам зробити 

максимально наочним навчальний матеріал у вигляді сучасних навчальних 

таблиць і схем, зображень органів, фотографій гістологічних препаратів і 

електронних мікрофотографій з детальними їх описами, конспектів, 

аудіолекцій, анімацій, відеороликів, презентацій лекцій, що значно 

покращило засвоєння складного навчального матеріалу та привабило 

студентів до його вивчення. Ці навчально-методичні матеріли є незамінними 

під час позааудиторної самостійної роботи студента, особливо для вивчення 

гістологічних препаратів, коли препарати і мікроскопи тимчасово стають 

недоступними. За допомогою системи «Moodle» на кафедрі впроваджений 

тестовий контроль, який проводиться online в комп‘ютерному класі кафедри 

та дає об‘єктивне оцінювання знань, а також значно скорочує час його 

проведення. Студенти мають можливість підготуватися завчасно шляхом 

засвоєння тестових завдань із використанням електронного навчального 

курсу нашої дисципліни в тренувальному режимі.  

Беззаперечно, важливими завданнями кожного викладача нашої 

кафедри є залучення студентів для активної участі в навчальному процесі. 

Оскільки для вивчення та опанування гістології, цитології та ембріології 

необхідно постійно працювати з малюнками, схемами, фотографіями 

гістологічних препаратів та зображеннями, отриманими за допомогою 

електронного мікроскопа, на кафедрі використали один із сучасних 

підходів, щоб заохотити та зацікавити студента. Таким підходом є 

використання в освітньому процесі популярного серед сучасної молоді 

сервісу з елементами соціальної мережі Instagram. Instagram базується на 

поширенні та обміні фотографіями. Створений інстаграм-канал «Histology» 

(histo_gram_cv) надає можливість у цікавій формі подачі інформації 

поширювати та ділитися з українськими та іноземними студентами, які 

навчаються на курсі, зображеннями гістологічних структур, при цьому 

назви структурних компонентів подаються українською та англійською 

мовами. А оскільки студенти багато часу проводять у цій мережі, це 

створює умови для вивчення ними гістології, цитології та ембріології навіть 

тоді, коли вони цього не планували на даний час. Окрім цього українські 

студенти вивчають англійську гістологічну та анатомічну термінологію.  

Комплексний, багатоплановий і ступеневий підхід до викладання 

гістології, цитології та ембріології з широким використанням інноваційних 

методів навчання та комп‘ютерних технологій, застосування принципів 

міжпредметної інтеграції, а також покроковий підхід до вивчення типових 

ситуаційних завдань сприятиме підвищенню рівня підготовки студентів, 

росту їх мотивації та, як результат, успішному складанню ЄДКІ. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДОГО МЕДИКА 

Н.М. Малкович 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Професійна ідентичність є важливою складовою соціалізації 

особистості та полягає в усвідомленні себе належним до певного соціально-

професійного прошарку з його певними відносинами.  

Загалом професійна ідентичність формується на етапах професійної 

орієнтації та відбору, професійного навчання та адаптації до даної професії. 

Український педагог К.Д. Ушинський свого часу коротко сформував 

основні етапи формування професійної ідентичності у вислові «Якщо Ви 

вдало виберете професіюі вкладете в неї свою душу,то щастя само Вас 

знайде». 

Професійна ідентичність медика в сучасному українському 

суспільстві зазнає чималих випробувань через відомі соціально-економічні 

проблеми, що призвели до глибокої життєвої кризи тих медичних 

працівників, що вимушені піти з професії або ж поєднувати медичну 

практику з іншими професійними заняттями. Це, безперечно, призводить до 

певної професійної деформації та ставить перед медиками нові проблеми у 

самореалізації особистості, є психотравмуючим чинником, сприяє появі 

різних маргінальних проявів у професійному медичному середовищі.  

До медичного університету приходять навчатися особи, які є, в 

більшості, професійно орієнтованими та такими, що пройшли певний відбір, 

що при сучасній організації підготовки лікаря, складно назвати 

професійним. Тому на етапі професійного навчання викладачі відчувають 

певні труднощі в роботі з деякими студентами, не налаштованими на 

оволодіння необхідними знаннями та практичними навичками в силу 

певних сімейних (на навчанні у медичному університету наполягли батьки) 

чи соціально-економічних причин (усвідомлення майбутнього низького 

соціально-економічного статусу). Тому доцільнішою є система медичної 

освіти, що включала би в себе навчання в коледжі, що дозволяє усвідомити 

свою здатність та бажання набувати медичну професію та є міцним 

фундаментом для майбутнього набуття професійного статусу . 

Визначною є роль педагога, що працює з майбутніми спеціалістами. 

Психологи виділяють такі умови, що впливають на формування позитивної 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів, що можуть бути 

сформовані також і в підготовці майбутніх лікарів (У. Глассер, 2001; 

С.С. Занюк, 2002; Е.П. Ильин, 2000; В.С. Михайличенко, 2011; О. Тар-

нопольський, 2007): 

1) професіоналізм викладача (бажання та вміння навчити); 

2) ставлення до студента як до компетентної особистості; 

3) сприяння самовизначенню студента, розвиток позитивних емоцій 

студента; 
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4) організація навчання як процесу пізнання; 

5) використання методів, що стимулюють навчально-пізнавальну 

діяльність; 

6) усвідомлення найближчих та кінцевих цілей навчання; 

7) професійна спрямованість навчальної діяльності; 

8) доступність змісту навчального матеріалу, що пропонується 

викладачем на занятті; 

9) постійне створення та "підкріплення" ситуації успіху для 

невпевнених у своїх силах студентів. 

Усвідомлення та реалізація викладачем медичного вишу зазначених 

вимог та умов здатне стимулювати до навчання глобальну більшість 

студентів. Як видно з наведеного списку основним слід вважати 

адекватність самого викладача: це має бути, з одного боку висококласний 

професіонал, що володіє своїм фахом, та, з іншого боку, особистість, здатна 

передати іншим свої професійні, знання, професійні навички та вміння. 

Надзвичайно важливою складовою успіху є повага до студента, первинне 

його сприйняття як потенційно успішного суб‘єкта навчання, розуміння 

його прагнень, визначення та диференціювання його подальших 

професійних прагнень у медичній галузі. Звичайно пізнавальний процес 

стимулюється участю студентів у науковому студентському товаристві, 

залучення молодих колег до виконання певних фрагментів кафедральних 

науково-дослідних робіт (статистична обробка отриманого матеріалу, 

допомога у проведенні експериментальних частин). 

Таким чином, формування професійної ідентифікації майбутнього 

медика складається з багатьох складових: особистість викладача, що 

вводить студента в клінічну роботу; розвиток позитивного відношення до 

пізнавального процесу, в тому числі через залучення студента до науково-

дослідної роботи; усвідомлення чітких найближчих та віддалених цілей 

навчального процесу, усвідомлення себе залученим до лікувально- 

діагностичного процесу. 

 

ПРИНЦИПИ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИПУСНИХ КУРСІВ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДО ВИБОРУ ВУЗЬКОГО 

ПРОФІЛЮ В МАЙБУТНІЙ ЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

Т.Б. Мандзюк, В.А. Гончаренко 

Кафедра стоматології дитячого віку 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

До числа факторів, які впливають на трудову активність людини, 

відносять фактори макросередовища, загального та локального 

мікросередовища. До факторів макросередовища відноситься: система 

соціальних відносин у суспільстві, умови життя людини в ньому, які 

створюють належні передумови для духовного і творчого розвитку 

особистості. 
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У свою чергу, фактори загального мікросередовища характеризують 

специфічні умови діяльності людини, особливості його соціальної 

орієнтації. Вони діють в межах обмеженої групи і здебільшого обумовлені 

факторами загального мікросередовища, оскільки є їх конкретним проявом. 

Роль кожного фактора у формуванні трудової мотивації залежить від 

значення при здійсненні процесу трудової діяльності соціальних груп, 

задоволення їхніх потреб, реалізації інтересів. 

Мотивація – це комплекс причин, які спонукають працівників до 

цілеспрямованих дій і є рушійною силою людської діяльності і поведінки на 

основі глибокої особистої зацікавленості і залучення до її здійснення. 

Проводячи аналіз медичних спеціальностей може виникнути 

помилкова думка стосовно вибору напрямку роботи в стоматологічній 

галузі. Адже студенти уже при вступі до вищого навчального закладу 

обирають для себе спеціалізацію, а саме стоматологію, на відміну від 

студентів, що навчаються на факультетах загального медичного профілю.  

В процесі здобуття стоматологічної освіти перед студентами завжди 

відкриваються нові напрямки стоматологічної науки. На перших курсах 

навчання, ознайомлюючись з вузькими профілями стоматології,  практично 

всі студенти при виборі майбутнього роду діяльності мотивовані 

можливостями високого заробітку, проте в процесі свого навчання  та 

вдосконалення часто змінюють свою думку. 

Завданням викладачів, окрім презентування теоретичного та 

практичного матеріалу, є мотивація студента до вибору спеціалізації для 

майбутньої практичної діяльності. Найбільш актуальним це питання постає 

на 5 курсі стоматологічного факультету, коли студенти володіють повним 

рівнем теоретичної підготовки. Важливим етапом мотиваційного впливу є 

роз‘яснення студентам, що при виборі майбутнього практичного 

спрямування повинні враховуватися всі переваги та недоліки, проводитися 

чіткий аналіз обраної галузі. Також ніколи не можна забувати, що для того 

щоб отримати результат, необхідне постійне навчання, самовдосконалення 

та повна віддача справі, яку Ви для себе обрали, тільки в такому випадку 

обраний напрям діяльності буде приносити емоційне задоволення, що в 

свою чергу нівелює усі складнощі, що повсякденно виникають у роботі 

практикуючого лікаря-стоматолога. 

 

ОРІЄНТОВАНІСТЬ НА ОБДАРОВАНОГО СТУДЕНТА:  

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

М.В. Мандрик-Мельничук 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

26-28 квітня 2012 р. у румунській столиці водночас відбулися 

міністерська конференція та Третій Болонський Форум із питань освітньої 

політики, де були чітко сформульовані і прийняті пріоритетні напрямки 

розвитку Європейського простору вищої освіти. У підписаному 47-ма 
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країнами Бухарестському комюніке «Використання нашого потенціалу з 

найбільшою користю: консолідація Європейського простору вищої освіти» 

окреслено ключові принципи вищої школи: студентоцентризм, особистісно-

орієнтоване навчання, академічна мобільність, застосування новітніх 

інтерактивних методів, тощо. Для України це означає серйозний перегляд 

закостенілих методів і підходів радянської педагогіки. Йдеться, про 

врахування індивідуальних особливостей студента, його комунікативних 

здібностей, інтелектуального потенціалу, розвитку критичного мислення, 

ерудованості, специфіки протікання психічних процесів. Іншими словами, 

орієнтація на обдарованість, неординарність та креативність студента.  

Поняття «обдарованості» вчені розглядають з позиції кількох наук – 

психології, соціології, педагогіки, антропології. Започаткувавши ще в 

другій половині ХІХ ст. дослідження людського розуму та вимірювання 

розумових здібностей, англійський антрополог, винахідник і психолог 

Френсіс Гальтон (Francis Galton,1822-1911), у праці «Hereditary Genius: An 

Inquiry into Its Laws and Consequences» («Спадковий геній» (1869) уперше 

окреслив дефініцію «обдарованість». Вивчаючи родоводи видатних людей, 

Ф. Гальтон зробив висновок про обдарованість як наділеність 

представників окремого родоводу особливим хистом, інтелектуальними 

здібностями, якими вони відрізняються від решти пересічних людей. Таке 

розуміння обдарованості панувало аж до 1912 р., коли з‘явилася праця 

німецького психолога Уільяма Льюіса Штерна, «Die psychologischen 

Methoden der Intelligenzprüfung» («Психологічні методи дослідження 

інтелекту»), який вивчав особистість та інтелект. У. Штерн – засновник 

диференціальної психології та психології особистості, розробник 

персоналістського напрямку – одним із перших почав досліджувати 

розвиток особистості дитини, тим самим спростував популярну на початку 

ХХ століття теорію про вивчення розвитку дитини виключно крізь призму її 

пізнавальних здібностей. Він враховував багато факторів, які впливають на 

розвиток особистості: зростання, диференціацію та трансформації 

психічних структур. Отже, обдарованість ототожнювалася з високим рівнем 

IQ, швидкістю протікання операцій мислення, іншими словами, 

ототожнювали дві дефініції «інтелект» та «обдарованість». 

Якість роботи з обдарованими залежить від ефективності педагогічної 

взаємодії «викладач – студент» на партнерських, паритетних умовах. Проте 

досить часто між викладачем та студентом вибудовуються відносини, які 

виключають творчий процес, останній перетворюється у пасивного 

відтворювача інформації. Отже, ймовірною є втрата значного прошарку 

нестандартно мислячих студентів, як потенційних майбутніх винахідників, 

науковців, топ-менеджерів, адже навчання не є зорієнтованим на них.    

Для роботи з обдарованими студентами викладач бути 

доброзичливим і чуйним, знати особливості психології, відчувати потреби й 

інтереси студентської молоді, мати високий рівень інтелектуального 

розвитку та широке коло інтересів та умінь, бути готовим до виконання 

обов‘язків, пов‘язаних з навчанням обдарованих студентів, мати живий і 

https://books.google.com/books?id=D6h9AAAAMAAJ
https://books.google.com/books?id=D6h9AAAAMAAJ
https://books.google.com/books?id=D6h9AAAAMAAJ
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активний характер, виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду власних 

поглядів і постійного самовдосконалення, мати творчий, можливо, 

нетрадиційний світогляд, гарне здоров‘я та життєстійкість, бути готовим до 

подальшого осягнення спеціальних знань. Важливу роль у науковій роботі з 

обдарованою студентською молоддю також відіграє система мотивації.  

Необхідно враховувати низку аспектів: анкетування-тестування 

(тобто виявлення потенційних лідерів серед загальної маси), створення 

ситуацій, у яких необхідно прийняти самостійне рішення, координувати 

свою роботу з іншими, моніторинг, залучення до пошукової роботи та 

власне науково-дослідна робота. Обдарованість не можна встановлювати за 

одним конкретним критерієм (наприклад, за інтелектуальним розвитком), 

адже вона виявляється у певному наборі взаємозалежних якостей. Отже, 

критерії для відбору обдарованих викладачів мають бути відповідними. У 

талановитих викладачів, які працюють з обдарованими студентами, 

виділяється прагнення до досягнення поставленої мети, емоційна 

стабільність, висока цілеспрямованість і наполегливість.   

Важливо правильно організувати роботу викладача з обдарованими 

студентами, психологічно готуючи їх до наполегливої праці, самови-

ховання. Завдання такої програми полягає в тому, щоб: 1) виявити рівень 

розвитку обдарованого студента та його потенційні можливості; 2) допо-

могти молодій людині усвідомити себе; 3) створити умови для психо-

логічної мобілізації студента. Для цього викладач застосовує такі форми 

роботи: 1) психологічне збагачення молодої людини: а) «горизонтально» – 

розширення об'єму знань про психологію людини; б) «вертикально» – 

поглиблене вивчення власної особистості; 2) евристичні технології: а) нау-

ково-пошукові роботи; б) доповіді; в) самопрезентації; г) наукові проекти з 

презентацією результатів; 3) розвиваючі програми, в тому числі міжна-

родні, які задовольняють інформаційні потреби сучасної людини, кому-

нікативну адаптацію, розвиток самосвідомості; 4) тренінг творчих здібнос-

тей; 5) інтелектуальні ігри. 

Таким чином, робота з обдарованою молоддю у вищій школі 

передбачає налагодження ефективної взаємодії між студентом і викладачем 

на засадах паритетності і партнерства. Такий рівень відносин дозволяє 

створити комфортні умови для інтелектуального та особистісного 

зростання студента, що складає основу західної університетської освіти.  

 

РОЛЬ ОСКІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ 

І.М.Маринчина 

кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Метою медичної реформи є визнання пріоритетної цінності життя та 

здоров'я кожного громадянина. Цього неможливо досягти без змін у системі 

підготовки медичних фахівців. Саме тому реформа медичної освіти є 
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важливо і кінцевим її результатом має стати створення нової медичної 

спільноти.  

ОСКІ (об'єктивний структурований клінічний іспит). ОСКІ (ОSКE) 

був вперше описаний R.M. Harden у 1975 р., як альтернатива існувавшим 

методам оцінки клінічної компетентності. ОСКІ був розроблений з метою 

підвищення значущості та надійності оцінки вирішення клінічних задач. І 

ось уже більше 40 років він широко застосовується в західних медичних 

університетах та в деяких українських ВМНЗ. Флагманом у цьому є 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, на базі 

якого створений Університетський учбовий центр з використанням 

стимуляційних технологій і вже кілька років студенти випускних курсів 

здають ОСКІ.  

Впровадження ОСКІ покликане вирішити кілька завдань: 

- зробити додатковий акцент на практичній підготовці студентів; 

- створити чіткі алгоритми виконання кожної навички; 

- встановити єдині правила та вимоги у викладанні однієї дисципліни на 

різних кафедрах 

- прибрати з переліку навички, які мають обмежене практичне значення і 

зробити акцент на вивченні тих, які повсякденно використовуються в клініці. 

Як видно з назви, ідея полягає у тому, щоб максимально 

об‘єктивізувати проходження іспиту. Цей новий практичний іспит 

принципово відрізняться від звичайного державного екзамену. Умовне 

надання допомоги "пацієнтові" поділяється на "станції", де перевіряються 

окремі навички чи маніпуляції. При цьому кожен екзаменатор приймає 

лише "свою" одну складову практичного іспиту, не маючи змоги 

одноосібно визначити загальний результат, що мінімізує суб'єктивність та 

можливу корупцію. "Пацієнт", з яким будуть працювати студенти, буде 

"стандартизованим", однаковим для всіх, що ставитиме випускників у рівні 

умови. 

Проведення ОСКІ неможливе без правильної підготовки, а саме 

практичної, а для цього потрібне спеціалізоване оснащення: тренажери, 

манекени і т.д. Можливості манекенів допомагають студентам зануритися в 

реальну клінічну ситуацію, але без ризику для пацієнтів. Саме для цього 

необхідний Симуляційний центр з сертифікованими тренерами, його робота 

забезпечить практичноорієнтований підхід до медичної освіти, підвищення 

її якості, шляхом застосування сучасних технологій освоєння і 

вдосконалення практичних навичок - спеціальних муляжів, фантомів і 

тренажерів, а також віртуальних (комп'ютерних) симуляторів, що 

забезпечують створення реальності медичних втручань і процедур. 

Основні завдання симуляційного центру: 

 організація та забезпечення високого рівня освоєння практичних 

професійних навичок на фантомах, тренажерах і симуляторах у 

відповідність до затвердженої програми спеціальностей вищої професійної 

освіти; 
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 підготовка професійно компетентного фахівця, здатного і готового 

застосувати в клінічній ситуації свої знання і практичні навички; 

 контроль ефективності, якості формування та вдосконалення 

практичної професійної компетентності на основі рішення тестів, 

ситуаційних завдань і проведення практичних іспитів; 

 вивчення та впровадження передового досвіду роботи медичних 

вузів щодо підвищення якості навчання практичним професійним навичкам. 

У нашому Вищому навчальному медичному закладі підготовка до 

проведення ОСКІ йде за правильною схемою. Ми вивчаємо досвід колег, за 

короткий проміжок часу відкрито Центр Симуляційної Медицини БДМУ. 

Впродовж 2 днів на базі новоствореного Симуляційного центру БДМУ 

проведено тренінг для викладачів та студентів "Методологія проведення 

іспитів у форматі ОСКІ". Тренінг проводив проф. Коньков Дмитро 

Геннадійович (керівник Центру симуляційної медицини ВНМУ ім. М.І.Пи-

рогова), який є сертифікованим тренером і ділився досвідом та надавав 

корисні поради щодо імплементації ОСКІ в освітній процес.  

ОСКІ – перевірятиме навички студента, його вміння спілкуватися з 

пацієнтом, проводити медичні маніпуляції, визначатиме практичну й 

психологічну готовність майбутнього лікаря допомагати людям, 

застосовуючи отримані теоретичні знання. Новий формат екзамену 

дозволить не тільки перевіряти знання, вміння, навички, а дозволятиме 

отримати зворотній зв'язок для корекції процесу навчання. 

Таким чином, маємо новий, багатокомпонентний іспит, котрий як 

освітній стандарт встановлює доволі високу планку і для студента, і для 

навчального закладу. При цьому створюється державний інструмент 

контролю якості медичної освіти з мінімальними корупційними ризиками: 

встановлені високі вимоги до іспитів, мотивують студентів учитися, 

викладачів – учити, а адміністрацію університету – обирати тих, хто зможе 

підготувати студентів якнайкраще.  

 

ПЕРЕХІД ВІД МЕДИЧНОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДО 

ПРАКТИЧНОГО ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МЕДИЧНИХ АЛГОРИТМІВ У НАВЧАННІ В МЕДИЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Є.Г. Махрова 

Кафедра біoлoгічнoї фізики та медичної інфoрматики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Букoвинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Використання медичних алгоритмів вдосконалює та стандартизує 

процес прийняття рішень у медичній практиці. Медичні алгоритми грають 

велику роль в стандартизації вибору і застосування схем лікування, 

застосування автоматизованих процесів, які використовуються, наприклад, 

в радіологічній інформаційній системі будь-якого лікувального закладу, 

знижує кількість помилок. Деякі прогностичні алгоритми створюються для 

передбачення результату. Комп‘ютеризовані алгоритми можуть забезпе-
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чити своєчасну клінічну підтримку прийняття рішень, поліпшити дотри-

мання науковообгрунтованих рекомендацій і бути ресурсом для освіти та 

наукових досліджень. 

Медичні алгоритми, які базуються та засновані на практиці, можуть 

допомогти спеціалістам, що приймають участь у наданні стандартного 

лікування за допомогою широкого спектру клінічних медичних досліджень. 

Багато з них представлені у вигляді затвердженних протоколів. Отже, 

навчання медичним спеціальностям повинно містити не тільки спеціалізо-

вані медичні дисципліни, які мають на меті підготовку висококвалі-

фікованого лікаря, але й логічні дисципліни, які, в свою чергу, допомогають 

засвоїти навички роботи з величезною кількістю медичних даних, отри-

маних шляхом оглядів, лабораторних досліджень, діагностичних приладів, 

та вдосконалити процес аналізу такого роду інформації. 

На даний час у переважної кількості медичних закладів обробка та 

аналіз даних виконується з використанням комп‘ютерного забезпечення для 

спрощення роботи медексперта. Програмне забезпечення для медичного 

обладнання створюють фахівці в області комп‘ютерних наук і медицини. 

Кожна лікарня або інша медична установа купує обладнання разом із його 

програмним забезпеченням. Але згадане програмне забезпечення видає 

інформацію одного роду – стосовно тільки одного приладу. Спеціаліст-

лікар повинен зібрати, зберігти, проаналізувати отримані дані, встановити 

діагноз та призначити відповідне лікування за протоколами, в чому суттєво 

допомагає знання та використання медичних алгоритмів, як схематичних, 

так і комп‘ютеризованих. 

Медичні алгоритми вважаються основою керуючих принципів у 

виборі лікування, на які посилаються національні та державні організації 

охорони здоров‘я. Отже, в рамках розроблених навчальних програм, 

засвоїти практичні навички створення та використання комп‘ютеризованих 

медичних алгоритмів студентам медичних навчальних закладів повинна 

суттєво допомагати дисципліна «Медична інформатика». 

 

ЕКОЛОГІЯ, ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПАТОЛОГІЧНОЇ 

ФІЗІОЛОГІЇ 

В.Ф. Мислицький, С.С. Ткачук
1
, Ю.Г. Масікевич

2
, І.П. Бурденюк

3 

Кафедра патологічної фізіології 
1
Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата 

2
Кафедра гігієни та екології 

3
Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В.А. Фролов і Д.Б. Білібін (2006) започаткували новий напрямок роз-

витку патофізіології, названий ними «Екологічна патофізіологія». Авто-

рська дефініція наступна: екологічна патофізіологія – це галузь патологіч-

ної фізіології, яка займається вивченням причин виникнення, механізмів 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 163 

розвитку і закінчення патологічних процесів, викликаних порушенням 

природних зв'язків людини з середовищем її проживання. 

В основі розвитку екологічних захворювань лежить порушення при-

родних зв'язків людини з середовищем проживання. 

Найважливішими питаннями екопатофізіології є: 1) хронопатологія;  

2) геліопатологія; 3) хвороби цивілізації. 

1. Хронопатологія. Живий організм є складною констеляцією біорит-

мів різної тривалості і періодичності, починаючи з навколосекундних і 

закінчуючи багатолітніми. Ці процеси охоплюють усе живе, від молеку-

лярного до організменного рівня. Поломка механізмів біологічного годин-

ника призводить до виникнення десинхронозів, які, у свою чергу, стають 

основою розвитку тяжких патологічних процесів. Яскравим прикладом є 

такий факт, що серед екіпажів повітряних лайнерів, які здійснюють 

трансатлантичні перельоти, захворюваність на онкопатологію є достовірно 

вищою, ніж в екіпажах з тією ж кількістю льотних годин, але налітаних в 

одному часовому поясі. 

2. Геліобіологія. Дія на організм людини флуктуацій магнітного поля 

Землі під впливом сонячної активності є важливою проблемою екологічної 

патофізіології. У 1938 році видатний російський вчений О.Л. Чижевський 

опублікував французькою мовою свою працю «Земное эхо солнечных бурь», 

в якій довів вплив Сонця на розвиток епідемічних і неепідемічних 

захворювань, а також на історичні процеси. Вплив сонячної активності на 

масову психологію беззаперечний. У періоди високої сонячної активності 

відбувається підвищення агресивності й емоційних стресів, які охоплюють 

великий контингент населення. Експериментально встановлено, що 

геліомагнітна буря «стирає» біоритми, викликаючи появу жорстокої де-

синхронізації в діяльності різних органів, систем і їх елементів, що веде до 

різкого зниження адаптаційних можливостей організму. 

3. «Хвороби цивілізації» – термін, який закріпився в медичній літера-

турі в останні десятиліття 20-го століття. Під ним розуміють хвороби, що 

виникли (або значно почастішали) у зв'язку з розвитком людського суспіль-

ства: бурхливим науково-технічним прогресом, вторгненням людини в бі-

осферу й рядом інших проявів людської діяльності яка носить глобальний 

характер). Хвороби цивілізації-це наслідок безвідповідального і невірного 

використання можливостей, наданих людині цивілізацією. До хвороб циві-

лізації відносять: ішемічну хворобу серця, гіпертонічну хворобу, виразкову 

хворобу шлунка і 12-типалої кишки, неврози тощо. Чому саме ці захворю-

вання стали характерними для XX століття, можна проілюструвати на на-

ступному прикладі. Якщо останні 50 тисяч років існування людства розді-

лити на відрізки, які дорівнюватимуть середній тривалості життя одного 

покоління, тобто 62 роки, то таких поколінь виявиться 800. Із них 650 по-

колінь людей прожило в печерах. Лише 70 поколінь тому з'явилася писем-

ність, яка дала можливість спілкуватися різним поколінням. 

Шість поколінь тому запрацював друкарський станок і лише чотири 

покоління тому людина навчилася відносно точно визначити час. Перший 
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електромотор увімкнули наші прадіди, а все те, чим ми користуємося 

щодня, створено впродовж життя нинішнього, восьмисотого покоління. 

Вище викладене дає право стверджувати, ще основна особливість нашого 

часу – технічна революція, а «хвороби цивілізації» – це захворювання, 

основним патологічним фактором яких є науково-технічний прогрес. 

Безумовно, не варто вважати, що немає шляхів здолання цих 

патогенетичних механізмів, у першу чергу негативних емоцій, викликаних 

зростанням темпів життя, яке на сьогодні стало вирішальним фактором 

усього еволюційного процесу на нашій планеті. Швидкість і спрямування 

еволюції різних видів тварин і рослин, а саме їх виживання, залежить від 

рішень, які приймає людина. Але еволюційний процес не містить у собі 

гарантії, що сама людина виживе. 

Основоположник сучасної системології Уолтер Ешбі сформулював 

три закони існування біосфери як системи: будь-яка система прагне 

гомеостазу; якщо в системі, яка складається з п елементів, хоча б один 

виявиться нестабільним, він робить нестабільною систему в цілому; 

система, що намагається досягти гомеостазу, перетворює нестабільній 

елемент у стабільний або відторгає його. 

У біосфері таким нестабільним елементом, загрозливим для існування 

системи в цілому, є людина. Біосфера починає його «вилучати», часто 

стохастично, створюючи такі ситуації, які неминуче повинні привести до 

зменшення чисельності, якщо не до повного знищення людської популяції. 

Це також зумовлює появу раніше невідомих хвороб. Для вивчення ме-

ханізмів розвитку екологічно зумовлених хвороб від патологічної фізіології 

вимагаються нові не тільки методичні, але й методологічні підходи. 

Необхідно підкреслити, що ці підходи мають профілактичний харак-

тер. Лікування «на вході», коли в організмі ще не розвинулися необоротні 

поломи, завжди ефективніше, ніж лікування «на виході», коли ці поломи 

вже сформувалися. 

 

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 

М.П. Митченок 

Кафедра стоматології дитячого віку 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

У теперішніх умовах характерним є постійне збільшення обсягу 

навчальної інформації, яке потребує значної інтенсифікації викладання, 

щоб за обмежений час навчання на кафедрі студенти змогли якомога більше 

і глибше засвоїти постійно зростаючий потік інформації. Поліпшення 

засвоєння навчального матеріалу постійно потребує вдосконалення 

контролю знань студентів. 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та 

навичок з «Дитячої хірургічної стоматології» на кафедрі використовують 
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різні методи і форми контролю, а саме: усний, письмовий, комп‘ютерний 

контроль, а також методи самоконтролю і самооцінки. 

Усний контроль рівня оволодіння студентами теоретичного матеріалу 

проводиться під час практичних занять. Його використання сприяє 

опануванню логічним мисленням, виробленню і розвитку навичок грамотно 

висловлювати свої думки, аргументувати, обстоювати власну думку. 

Застосування даного контролю сприяє тісному контакту між викладачем та 

студентом, дає змогу виявити обсяг і грунтовність знань, прогалини та 

неточності у знаннях студентів та одразу їх виправити. 

Письмовий контроль здійснюється для з‘ясування у письмовій формі 

ступеня оволодіння студентами знаннями, вміннями та навичками з 

предмету, визначення їх якості – точності, правильності, усвідомленості. 

Дана форма контролю дозволяє за короткий термін скласти уявлення про 

знання багатьох студентів, результати перевірки зберігаються, що дає змогу 

зясувати деталі і неточності у відповідях. 

Для визначення рівня сформованості знань і вмінь з навчальної 

дисципліни користуються методом тестування. Використання тестів у 

навчальному процесі надійно ввійшло у світову педагогічну практику. 

Тестовий контроль дає змогу ефективніше використовувати час, ставить 

перед усіма студентами однакові вимоги, допомагає уникнути надмірних 

хвилювань, стимулює студентів до самоконтролю, а також дає можливість 

інтенсивно підготуватися до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. 

Стоматологія». Впровадження регулярного контролю знань із викорис-

танням клінічних тестів підвищує активність студентів в обговоренні 

хірургічної патології щелепно-лицевої ділянки, їх зацікавленість до 

дисципліни в цілому і сприяє формуванню професійної орієнтації. 

Найбільш складним і трудомістким є викладання і контроль засвоєння 

практичних навичок і умінь. Акцент у їх освоєнні і оцінці оволодіння ними 

базується на самостійній роботі студентів безпосередньо біля крісла хворого, 

виконання маніпуляцій на фантомі під наглядом викладача. Це дає змогу 

виявити, якою мірою студент усвідомив теоретичні основи практичної 

діяльності. 

Суть методу самоконтролю є усвідомлене регулювання студентом 

своєї діяльності задля забезпечення таких її результатів, які б відповідали 

поставленим завданням, вимогам, нормам, правилам, а його мета – 

запобігання помилкам і виправляння їх. 

Метод самооцінки передбачає критичне ставлення студента до своїх 

здібностей і можливостей, об‘єктивне оцінювання досягнутих результатів. 

Для формування здатності до самоконтролю і самооцінки викладач 

мотивує виставлену оцінку, пропонувати студентові самому оцінити свою 

відповідь. Важливо при цьому ознайомити студентів із нормами і 

критеріями оцінювання знань. 

Отже, одночасне поєднання різних методів контролю знань дозволяє 

максимально охопити навчальний матеріал і досягти високого ступеня 

активізації студентів. 
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ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА 

ІМУНОЛОГІЯ З МІКРОБІОЛОГІЧНОЮ ДІАГНОСТИКОЮ» ТА 

«КЛІНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ» ЯК ВАЖЛИВІ СКЛАДОВІ 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА 

ДІАГНОСТИКА» І «ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА 

ЛІКУВАННЯ» 

А.О. Міхєєв, С.Є. Дейнека, Н.Д. Яковичук, Д.В. Ротар, В.В. Бендас  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Великий обсяг різноманітних лабораторних досліджень, які сьогодні 

проводяться в Україні, а також попит на них суттєво перевищує можливості 

наявних лабораторій. При цьому значно зростає ризик виникнення помилок, 

що може бути наслідком відсутності якісних методик проведення лаборато-

рних досліджень, норм точності вимірювання, низького рівня автоматизації 

лабораторій, і особливо – відсутності кваліфікованого персоналу, тобто 

лаборантів. Відповідно, для усунення таких негативних явищ у закладах 

вищої медичної освіти України широко впроваджено підготовку фахівців зі 

спеціальності «лабораторна діагностика» і «технології медичної діагнос-

тики та лікування».  

Одними з ключових дисциплін у навчанні майбутніх фахівців 

спеціальності «лабораторна діагностика» та «технології медичної 

діагностики та лікування» є «Мікробіологія, вірусологія та імунологія з 

мікробіологічною діагностикою» та «Клінічна мікробіологія», які вивча-

ються на ІІ-IV-му курсах. Метою вивчення дисципліни «Мікробіологія, 

вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою» – дати 

студентам глибокі теоретичні та практичні знання, опрацювати i закріпити 

відповідні навички для виконання досліджень у лабораторіях різного 

профілю – мікробіологічній, імунологічній, вірусологічній та мікологічній. 

Згідно навчальної програми з «Мікробіології, вірусології та імунології з 

мікробіологічною діагностикою» студенти повинні знати основні 

властивості збудників інфекційно-запальних захворювань, особливості їх 

взаємодії з макроорганізмом та формування імунної відповіді, показники 

норм мікробіологічних, імунологічних, вірусологічних досліджень та їх 

зміни при патологічних процесах, санітарно-бактеріологічні показники 

об‘єктів довкілля, медичного призначення, харчових продуктів тощо, 

сучасні методи досліджень у профільних лабораторіях; вміти виконувати 

мікробіологічні, вірусологічні та імунологічні дослідження; застосовувати 

сучасні тест-системи та експрес-методи діагностики; вміти проводити 

диференціальну діагностику, визначати антибіотикограму; вміти викону-

вати серологічні реакції та трактувати їх результати; оцінювати стан 

імунного статусу організму людини та шкірно-алергійні проби; досліджу-

вати об‘єкти навколишнього середовища, харчові продукти, предмети 
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різного призначення; а також трактувати результати санітарно-бактеріо-

логічних досліджень та вести медичну документацію. 

Навчальна дисципліна «Клінічна мікробіологія» вивчає роль умовно-

патогенних і патогенних мікроорганізмів у розвитку інфекційно-запальних 

процесів, що досить часто трапляються в медичній практиці, їхні 

властивості, взаємодію з макроорганізмом і методи мікробіологічної 

діагностики. Окрім того, в її компетенцію входять такі загальні для всіх 

клінічних дисциплін питання, як внутрішньолікарняні інфекції, нормальна 

мікрофлора, а також лабораторний контроль за санітарно-протиепідемічним 

режимом у закладах охорони здоров‘я. Сучасна клінічна мікробіологія є 

невід‘ємною частиною клінічної лабораторної діагностики й дозволяє 

суттєво оптимізувати постановку діагнозу, вибір лікування, оцінку 

прогнозу й контроль ефективності терапії при багатьох захворюваннях 

людини. Специфіка викладання навчальної дисципліни «Клінічна 

мікробіологія» полягає в навчанні студентів навичкам самостійної роботи 

як бактеріолога, вірусолога, міколога, умінню інтерпретувати результати 

отриманих мікробіологічних досліджень, а також освоєння ними новітніх 

розробок і методик лабораторної мікробіології. 

У програмі з навчальної дисципліни «Клінічна мікробіологія» 

відображено актуальні тенденції розвитку лабораторної діагностики в 

цілому й представлені сучасні тести мікробіологічної діагностики – 

різновиди імунохімічного аналізу, молекулярно-біологічні дослідження та 

багато іншого. Метою вивчення даної дисципліни є формування в студентів 

достатнього рівня клініко-мікробіологічної компетентності, що дозволяє 

правильно організувати й виконати мікробіологічні дослідження, 

інтерпретувати результати досліджень і використовувати їх у лікувально-

діагностичному процесі. У перелік основних завдань вивчення клінічної 

мікробіології входять: вироблення практичних навичок використання 

основних методів, які застосовуються в сучасних лабораторіях різного 

профілю; уміння розробляти індивідуальний план обстеження пацієнта з 

метою виявлення й ідентифікації етіологічного фактора інфекційно-

запальних захворювань; освоєння основних методів мікробіологічної і 

вірусологічної діагностики захворювань; уміння інтерпретувати результати 

досліджень для встановлення діагнозу; формування знань про санітарно-

бактеріологічні дослідження в установах охорони здоров‘я. У результаті 

вивчення дисципліни «Клінічна мікробіологія» студент повинен знати: 

етіологію, патогенетичні основи, підходи до лікування й профілактики 

бактеріальних, вірусних і грибкових захворювань; методи мікробіологічних 

досліджень клінічного матеріалу; діагностичні алгоритми бактеріологічних, 

вірусологічних і паразитологічних досліджень різних видів біологічного 

матеріалу; основні принципи антибактеріальної терапії; методи визначення 

чутливості до антибактеріальних лікарських засобів. 

Таким чином, оволодівши цими знаннями та навичками майбутній 

медичний лаборант зможе гідно конкурувати на ринку праці та займати 

відповідне місце в лабораторіях різного профілю згідно своєї кваліфікації. 
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А якісне виконання ним своїх професійних обов‘язків допоможе пра-

ктичним лікарям своєчасно та ефективно надавати медичну допомогу 

населенню. 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ТА 

СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ  

А.О. Міхєєв*, Г.В. Міхєєва** 

* Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

**Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Чернівці 

Одним із важливих факторів, що впливає на процеси адаптації у 

підлітковому та юнацькому віці, є навчання у загальноосвітній школі та у 

закладах вищої освіти. Організм може перебувати у стресових ситуаціях, а 

здатність адаптуватися до них є важливою для розвитку дітей та молоді. 

При цьому часто підлітків і студентів молодших курсів може переслідувати 

певний дискомфорт, що закінчується або відрахуванням або й навіть 

небажанням вчитися. Найчастіше це є наслідком відсутності можливості 

пристосовуватися до умов навчання, а іноді і відсутністю адекватної 

соціальної чи психологічної допомоги чи особистими проблемами.  

Адаптація до навчання у закладах середньої та вищої освіти це 

безперервний процес активного пристосування до умов навчання, 

соціального середовища, змін характеру особистісних зв‘язків, відносин 

між учнями у класі, студентами в групі, а також з батьками, вчителями, 

викладачами тощо. Тому для закладів середньої і вищої освіти дуже 

важливо створити умови для успішної адаптації учнів та студентів з метою 

збереження контингенту й забезпечення якості середньої і професійної 

підготовки.  

Метою нашого дослідження було вивчення основних показників 

адаптації у підлітків (учні 11-х класів) та студентів молодших курсів (2-й 

курс медичних факультетів) до навчання. Для цього було проведено 

анкетування 36 учнів віком 16-17 років та 37 студентів медичних 

факультетів БДМУ віком 19-20 років.  

Отримані нами результати свідчать, що 75% підлітків та 32,43% 

студентів молодших курсів учнів мають низький рівень адаптації, у 25% 

підлітків та 64,86% студентів – задовільний рівень, і лише у 2,71% студентів 

2-го курсу виявлено високий рівень адаптації. Це свідчить про те, що 3/4 

опитаних підлітків, які навчаються у випускному класі за умов навчання 

можуть мати низьку нервово-психічну стійкість, часто досить конфліктні і 

допускають асоціальні вчинки (булінг, протести тощо). Серед студентів 2-

го курсу значно менше осіб із низьким рівнем особистісної адаптації, 

набагато більше з задовільним рівнем адаптації, і на відміну від підлітків, 

виявляються особистості із високим рівнем адаптаційного потенціалу.  
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В опитаних нами учнів 11-х класів показник нервово-психічної 

стійкості знаходився в межах від нестійкості (80,55%) до достатнього рівня 

стійкості (2,78%). У студентів 2-го курсу водночас було встановлено суттєво 

вищий рівень нервово-психічної стійкості (18,92%) зі значно меншим 

показником нестійкості (51,35%). Це вказує на те, що більшість підлітків 

недостатньо толерантні до психічних і фізичних навантажень, а у студентів 

2-го курсу рівень нервово-психічної стійкості виявився суттєво кращим.  

Вивчення комунікативних здібностей у опитаних нами підлітків 

показали, що у 36,11% спостерігається низький та понижений рівень, у 50% 

- середній та задовільний рівень, і лише у 13,89% респондентів виявлено 

достатній рівень. Це, на нашу думку, може вказувати на те, що третина 

підлітків 16-17-ти літнього віку мають низький комунікативний потенціал і 

важко пристосовуються до нового для них оточення. Водночас, студенти 2-

го року навчання мають недостатній (низький чи понижений) рівень 

комунікативності у майже 24% випадків, кожен третій – задовільний рівень, 

а близько 42% – рівень від середнього до високого. Тобто, майже половина 

опитаних нами студентів цілком адекватно та швидко адаптуються до нових, 

у спілкуванні не конфліктні та самокритичні з адекватною корекцією 

поведінки.  

У 30,56% опитаних нами одинадцятикласників рівень соціалізації 

виявився недостатнім, у переважній своїй більшості вони не прагнуть 

дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки. Біля 19 % усіх опитаних 

нами другокурсників також мають низький та недостатній рівень 

соціалізації, що може проявлятися у недотриманні загальноприйнятих норм 

та правил, переважанням власного «Я». Водночас, 68 % опитаних студентів 

мають досить задовільний рівень, а 13,51% студентів – достатній рівень 

соціалізації.  

У 72,22% підлітків не було виявлено ознак відхильної поведінки і 

лише у 2,78% опитаних є досить чіткі і виразні ознаки. У таких учнів 

можуть бути прояви яскраво вираженої агресії стосовно оточуючих, вони 

часто нераціонально будують взаємостосунки з оточуючими та старшими за 

віком. У 81,82 % студентів також відсутні ознаки девіантної поведінки. Це 

вказує на орієнтацію даними студентами на дотримання соціально 

ухвалених норм поведінки, раціональну побудову міжперсональних 

взаємостосунків з колегами по групі, викладачами, а також відсутність 

ознак агресивної поведінки відносно оточуючих.  

Таким чином, проведені нами дослідження свідчать про досить 

низький рівень адаптації 16-17-ти літніх підлітків до навчання, що може 

супроводжуватися значною нервово-психічною нестійкістю, поруч із 

пониженим рівнем комунікативності, середнім рівнем соціалізації та 

недостатнім рівнем моральності та етичності. Проте більшість з них 

характеризуються досить низькою конфліктністю і не схильні до девіантних 

форм поведінки.  

Поведене нами опитування студентів, що навчаються на 2-му курсі 

медичних факультетів показало досить низький рівень їх соціально-
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психологічної адаптації під час навчання – у 50,65% студентів 2-го курсу 

має місце порушення поведінкової регуляції з досить високим рівнем 

нервово-психічної нестійкості, 66 % усіх студентів мають досить 

задовільний рівень соціалізації, і лише для 6,49 % притаманні окремі ознаки 

девіацій поведінки.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА НАВЧАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА»  

А.О. Міхєєв, С.Є. Дейнека, О.О. Бліндер, І.Й. Сидорчук  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Практичне (лабораторне) заняття в навчальному процесі закладів 

вищої медичної освіти займає чільне місце і є основною частиною як 

навчального плану, так і академічного навантаження викладача. Лекція, як 

елемент навчання, більшої мірою закладає академічні основи наукових 

знань студентів, проте більше тут працює власне сам викладач. Самостійна 

робота студентів покликана розширити знання та створити теоретичний 

базис, а практичні заняття – поглибити, розширити й закріпити знання, а 

також сформувати вміння та навички. Практичні заняття спрямовані на 

розбудову клінічного і наукового мислення, збільшення термінологічного 

запасу слів, а також дають можливість перевірити його знання й оцінити 

вміння та навички.  

Зміст практичного заняття визначається як навчальним планом 

відповідної дисципліни, так і робочими навчальними програмами. Проте 

основне навантаження лягає на плечі викладача і це безпосередньо 

залежить від його досвіду та майстерності. Якість педагога залежить від 

його ерудованості, глибини знань свого предмета, володіння професійними 

навичками, світогляду та моральних якостей.  

Умовно модель «якісного» практичного (лабораторного) заняття в 

закладі вищої медичної освіти повинна складатися з 2-х основних частин:  

- моделювання – визначення мети і завдань заняття, що повинно 

відповідати певним вимогам (відповідати меті навчання студентів для 

підготовки лікаря загальної практики; реалізуватися за відведений час у 2 

академічні години з певним рівнем підготовки студентів; у закладі вищої 

медичної освіти практичне (лабораторне) заняття повинно сформувати в 

студентів вміння практичного характеру, на основі необхідних знань та 

умінь). Цей етап педагогічної творчості пов‘язаний із продумуванням і 

проектуванням майбутнього практичного заняття, добором методичних 

засобів, роздаткового матеріалу (тести, письмі роботи тощо), тематичних 

хворих і т.д. 

- втілення (реалізація) практичного заняття – головним результатом 

цього етапу є формування логічного клінічного мислення студентів, 

відпрацьовування вмінь і практичних навичок. Тут важливою складовою, 
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особливо на теоретичних кафедрах, є розбір клінічних ситуаційних завдань, 

написання тестових завдань, а також обов‘язково виконання практичної 

частини (виготовлення мікропрепаратів та їх фарбування, постановка та 

оцінка серологічних реакцій тощо). Все це покликано забезпечити 

активізацію навчальної діяльності студента. 

Часто виділяють окремі етапи, які повинні обов‘язково відбуватися на 

практичному занятті: пояснення викладача (етап теоретичного осмислення), 

показ (етап інструктажу), проба «пера» (етап, де частина студентів 

виконують певну практичну роботу, інші спостерігають, викладач керує, 

робить зауваження), етап виконання практичної роботи всіма студентами 

(самостійно; викладач при цьому особливу увага приділяє тим студентам, 

які погано справляються зі завданням), і останній етап – контролюючий 

(студенти оцінюються, при цьому враховується якість виконання 

практичних завдань). 

Зазвичай основна частина практичного заняття є стандартизованою, 

проте окремі деталі чи його елементи можуть видозмінюватися в процесі 

навчання. Дуже важливим моментом педагогічної творчості викладача під 

час практичного заняття є його вміння налагодити контакт зі студентами, 

відношення до студентів, зовнішній вигляд, жести, пози, міміка тощо. 

Також ефективність проведення практичного заняття залежать від 

психологічного клімату, взаємовідношення студентів у групі, тому 

викладач має бути не лише оратором чи оповідачем, а й вміти слухати, 

відповідати позитивно, виправлення робити коректно. При цьому викладач 

у закладі вищої освіти не має права дозволити собі виразити своє 

відношення до студента з брутальністю чи презирством, або зарозумілим 

тоном, також необхідна коректність і при виборі дистанції спілкування. При 

цьому виділяють наступні дистанції спілкування педагога зі студентом: 

публічна (≈3,5 м на лекціях); ділова (3,4-1,2 м, допускається на 

практичному занятті), особиста або дружня (1,2-0,50 м, допускається на 

практичному занятті, відробітках чи консультаціях). Слід пам‘ятати, що й 

зайва фамільярність не тільки не прикрашає педагога, але й погіршує 

ставлення до нього та знижує ступінь засвоєння матеріалу студентами. 

Правильне психолого-педагогічне спілкування зі студентами є запорукою 

досягнення мети практичного заняття та його успішного проведення. 

Таким чином, при проведенні практичного заняття в сучасних умовах 

у вищій медичні школі слід дотримуватися наступних положень: навчання 

студентів під час проведення практичного заняття проходить більш 

успішно, якщо супроводжується практичними діями; поки один студент 

виконує практичні завдання, інші можуть спостерігати та коментувати, що 

суттєво покращить засвоєння знань та опанування практичних навичок; 

викладач при проведенні практичного заняття може безпосередньо 

спілкуватися з меншим числом студентів, контролюючи при цьому 

виконання практичних дій інших; під час проведення практичного заняття в 

сучасних умовах перевага надається можливості для конструктивного 

діалогу зі зворотнім зв‘язком та закріплення практичних навичок та вмінь. 
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ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

ДО НАВЧАННЯ НА 2-МУ КУРСІ 

А.О. Міхєєв, В.Б. Попович, О.І. Гаврилюк, В.С. Джуряк  

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Впродовж свого життя людина зазнає впливу різноманітних чинників, 

що призводить до адекватної відповіді з боку її як фізіологічного, так і 

психологічного стану. Одним із важливих таких чинників є навчання, як в 

середній школі, так і в закладах вищої освіти. Адже саме навчання займає 

суттєву частину нашого життя, залежить від обраної професії і 

супроводжується формуванням певних вмінь та навичок відповідно до 

набутих знань знідно вимог обраної професії. Відповідно, процеси 

пристосування до навчання у студентів закладів вищої освіти найактивніше 

відбуваються на початкових курсах, а з кожним наступним курсом студенти 

все більше адаптуються. А це не може не відображатися на здоров‘ї 

майбутніх медичних фахівців.  

Особливу роль в процесах адаптації відіграють гендерні особливості, 

що останніми роками прискіпливо вивчаються психологами, педагогами та 

медиками. Це зумовлено особливостями як фізіології, так і психіки різних 

статей. В чоловіків стресові ситуації найчастіше відображаються на 

психічному та фізичному здоров‘ї, водночас у жінок навпаки, суттєво 

менше. Тому, часто саме молоді люди на фоні стресу стають агресивнішими 

та схильні до правопорушень, а жінки завдяки більш гнучкій психіці 

стриманіше реагують на стрес.  

Метою нашого дослідження було вивчити гендерні особливості 

основних показників особистісної адаптації студентів, які вчаться на 2-му 

курсі медичних факультетів ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет». Для цього було проведено анкетування вітчизняних 

студентів 2-го курсу медичних факультетів віком 19-20 років, усього 77 осіб, 

у тому числі 22 юнаків та 55 дівчат із застосуванням багаторівневого 

опитувальника БОО «Адаптивність» та наступним розрахунком основних 

показників соціально-психологічної адаптації. 

Оцінювання рівня нервово-психічної стікості до навчання в більш ніж 

третини студенток (36,37%) виявився недостатнім із низьким рівнем 

працездатності з окремими чи вираженими ознаками нестійкості. При 

цьому у них можуть спостерігатися: тимчасове погіршення якості 

діяльності, ознаки граничних нервово-психічних розладів, ускладнене 

пристосування до нових умов та низька толерантність до фізичних і, 

особливо, психологічних навантажень. У студентів чоловічої статі показник 

нестійкості був у межах 31,82%, 50,00% юнаків 2-го курсу мали середній 

рівень нервово-психічної стійкості, а у 18,18% спостерігався достатній 

рівень. Це свідчить про практично однаковий достатній рівень нервово-

психічної стійкості у кожного п‘ятого студента як жіночої (20%), так і 

чоловічої (18,18%) статі до ускладнених умов діяльності. 
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Інший показник, який ми визначали за результатами анкетування це 

комунікативний потенціал, що характеризую здатність до адаптації в 

новому колективі, встановленні контактів з оточуючими. У половини 

опитаних нами студенток це показник був на середньому рівні, у 23,64% 

студенток 2-го курсу був на достатньому, а у 27,27% – на низькому. У 

студентів чоловічої статі зниження рівня комунікативного потенціалу 

виявлено у 27,27%, задовільний/середній рівень – у 50,00%, а достатній – у 

22,73%. Тобто, приблизно кожен п‘ятий студент чи студентка опитані нами 

упродовж навчання, здатні швидко адаптуватися до умов нового колективу, 

легко встановлюють контакти з оточуючими і є неконфліктними, а 

половина опитаних нами респондентів мають середній рівень 

комунікабельності. 

Вивчення нами показника соціалізації у студентів під час навчання 

показало, що більше половини другокурсників обох статей орієнтуються на 

загальноприйняті норми поведінки (52,72% та 50,00%). Такі молоді люди 

переважно дотримуються соціально схвалених норм поведінки, 

дотримуються чи схильні дотримуватися корпоративних вимог і групових 

інтересів, групові вимоги у них часто переважають над особистими. У 

третини студенток (34,55%) та 40,91% студентів 2-го курсу було виявлено 

середній рівень соціалізації, а практично кожен десятий опитаний нами 

студент чи студентка мали низький рівень соціалізації. Тобто, приблизно у 

половини студентів другого курсу виявлено чітке дотримання певних 

колективних вимог, у більшості випадків групові інтереси переважають над 

особистими з дотриманням загальноприйнятих норм та правил.  

Оцінювання схильность студентів та студенток 2-го курсу на предмет 

наявності відхильної (девіації) поведінки, що може мати місце поруч із 

низькою соціалізацією, показало відсутність відхильної поведінки у 

більшості опитаних студентів 2-го курсу. Нами бало встановлено, що у 

85,46% студентів жіночої та в 73,73% студентів чоловічої статі не 

виявляється ознак девіантної поведінки. Тобто, для більшості студентів 

обох статей на 2-му році навчання не притаманна схильність до відхильної 

поведінки, правопорушень та ознак агресії. 

Останній, інтегративний показник, який ми вивчали, це особистісний 

потенціал соціально-психологічної адаптації. Як показали результати 

опитування для більшості студентів 2-го курсу характерним є низький 

рівень адаптації, що виявляється у 59,09% опитаних юнаків та у 67,27% 

дівчат. Задовільний рівень соціально-психологічної адаптації притаманний 

40,91% та 25,45% юнаків та дівчат, відповідно, а у 7,28% студенток 2-го 

курсу виявлено нормальний рівень адаптації. Тобто, у переважної більшості 

другокурсників під час навчання у медичному закладі вищої освіти можуть 

мати виразні ознаки нервово-психічних зривів, вони мають низьку нервово-

психічну опірність і часто конфліктують.  

Таким чином, проведене нами опитування студентів 2-го курсу 

показало певну залежність основних показників соціально-психологічної 

адаптації до навчання залежно від статі опитуваних.  
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ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАННЯ 

ХІРУРГІЇ СТУДЕНТАМ  IV КУРСУ  

П.В. Мороз, Л.В. Мороз 

Кафедра хірургії №1 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У зв'язку з розвитком національної системи вищої освіти в напрямку 

її зближення з єдиним європейським освітнім простором, зростає 

відповідальність викладачів за підготовку фахівців, здатних підтвердити 

рівень отриманих ними знань в будь-якій країні. 

Цілком природно, що на початку XXI ст. знову постають одвічні 

питання: «Кого вчити? Кому вчити? Чому навчати? Як вчити?». 

Педагог – не тільки професія, суть якої передавати знання, це висока 

місія створення особистості, утвердження людини в людині. У зв'язку з 

цим можна виділити сукупність соціально і професійно обумовлених 

якостей педагога: висока громадянська відповідальність і соціальна 

активність; любов до дітей, потреба і здатність віддати їм своє серце; 

духовна культура, бажання і вміння працювати разом з іншими; готовність 

до створення нових цінностей і ухвалення творчих рішень; потреба в 

постійній самоосвіті; фізичне і психічне здоров'я, професійна 

працездатність. 

Однак, лікар-педагог набагато більше, ніж артист, повинен впливати 

на свою аудиторію, сприяти формуванню світогляду своїх учнів, дати їм 

наукову картину клінічних випадків у хірургії, пробудити почуття 

прекрасного, почуття порядності, справедливості та відповідальності, і 

змусити повірити в себе, в свої слова. При цьому на відміну від актора, він 

змушений працювати в режимі зворотного зв'язку: йому постійно ставлять 

різноманітні питання, в тому числі підступні, і всі вони вимагають 

вичерпних і переконливих відповідей. Справжній лікр-педагог, Педагог з 

великої літери – це особистість, яка народжує, формує інші медичні 

особистості. Для цього йому необхідно не тільки увагу і повагу з боку його 

студентів, з боку всього суспільства. 

Теоретичний аналіз літератури з проблеми педагогічної майстерності 

показав множинність і неоднорідність підходів до розуміння сутності 

педагогічної майстерності, наявність проблеми його формування і 

розвитку. 

Хірург-педагог може принести в навчальний процес все те нове, що 

накопичено в теорії і практиці з урахуванням специфіки конкретних 

клінічних обставин. Розвинута медична самосвідомість сприяє набуттю 

свого власного індивідуального стилю роботи. 

Проблема педагогічної майстерності ніколи не втрачала своєї 

актуальності. Роль педагога височіла, то принижувася громадською думкою. 

Якщо справжній хірург-педагог є майстром своєї справи, то і його учень 

повинен відповідати певним вимогам: бути здібним, проявляти 

працьовитість, старанність, сприйнятливість пізнавальної інформації, умін-
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ням працювати в колективі, бути милосердним і готовим прийти на 

допомогу людям. Тільки на цій основі може базуватися педагогіка 

співробітництва в хірургії. 

З нашої точки зору розробка, апробація і впровадження в навчальний 

процес на кафедрі хірургії №1 ефективних технологій навчання сприяють 

професійної компетенції майбутнього фахівця. Практичні заняття з 

використанням новітніх технологій, які проводяться з студентами IV курсу 

сприяють формуванню і розвитку професійних знань, активізації 

креативного клінічного мислення у майбутніх лікарів.  

 

СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОК У СТРУКТУРІ ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

В.І. Москалюк 

Кафедра хірургії №1 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним із важливих завдань підготовки високопрофесійних 

конкурентноспроможних спеціалістів є оволодіння ними практичних 

навичок та вмінь необхідних для лікаря будь-якої спеціальності. В робочих 

навчальних програмах чітко окреслений перелік практичних навичок та 

вмінь, якими повинні володіти студенти на всіх етапах навчання. Разом з 

тим на практичних заняттях не виділені окремі теми освоєння практичних 

навичок. Здебільшого оволодіти ними студенти можуть в процесі 

самостійної роботи та при проходженні практики, однак, як свідчить досвід, 

глибина оволодіння практичними навиками у такий спосіб явно недостатня.  

У зв‘язку з цим для покращення практичної підготовки студентів 

різних курсів на кафедрі хірургії № 1 активно використовується  

студентський науковий гурток. План роботи гуртка складається таким 

чином, щоб пропорційно врахувати бажання студентів поглиблено 

теоретично вивчити окремі хірургічні та загальномедичні проблеми та 

оволодіти необхідними для діагностики та лікування практичними 

навичками та маніпуляціями. На кожному зсіданні гуртка окрім розгляду 

студентами науковопрактичних проблем у вигляді підготовлених доповідей 

з наступним їх обговоренням, проводяться майстер-класи із засвоєння 

конкретних практичних навичок чи маніпуляцій. Студенти мають змогу під 

контролем викладача опанувати навички роботи з хірургічним 

інструментарієм, що використовується для зупинки кровотеч та хірургічної 

обробки ран. Особливу увагу приділяють методикам з‘єднання тканин – 

накладання швів, зав‘язування хірургічних вузлів, накладання пов‘язок. Для 

цього кафедрою власноруч виготовлені муляжі та пристрої, що імітують 

різні умови для накладання швів та зав‘язування вузлів. Оволодівши цими 

методикам, гуртківці мають змогу засвоїти елементарні маніпуляції, що 

використовуються у сучасній хірургії – робота з лапароскопічними 

інструментами, аподактильне зав‘язування вузлів. Для цього на кафедрі 
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виготовлено лапароскопічний тренажер, який у повній мірі відображає 

особливості виконання лапароскопічних маніпуляцій. 

Велику увагу на гуртку приділяють оволодінню методиками 

об‘єктивного та інструментального обстеження хворих. Під контролем 

викладача студенти вдосконалюють техніку виконання та перевірки різних 

хірургічних симптомів, вчаться належним чином інтерпретувати результати 

обстежень. Вони мають можливість провести об‘єктивне обстеження 

тематичного хворого з різною хірургічною патологією, що не завжди 

можливо під час практичного заняття, детально обговорити результати 

рентгенологічного, ендоскопічного та ультрасонографічного обстеження 

пацієнтів, що дозволяє їм більш чітко сформулювати клінічний діагноз та 

визначити лікувальну тактику. 

Такий комплексний підхід дозволяє студентам-гуртківцям більш 

сповна оволодіти практичними навичками необхідними для спеціаліста. Як 

свідчать результати модульного контролю студенти гуртківці показують 

значно кращі не тільки теоретичні знання, а й достатній рівень практичної 

підготовки. 
 

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛЮДСЬКИХ ЗНАНЬ  

В.Д. Москалюк, І.В. Баланюк 

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Педагогічна галузь людських знань є чи  не найстародавнішою і по 

суті невід‘ємна від розвитку суспільства. Виховання як засіб підготовки 

підростаючих поколінь виник з появою людського суспільства. Довгий час 

діти засвоювали досвід в процесі спільної трудової діяльності і 

повсякденного спілкування із старшими. Так було в дородовому суспільстві 

і при родовому ладі. Досвід у той час був ще порівняно простим і виховання 

не було специфічною областю професійної діяльності людей. 

Педагогіка як наука була виділена з філософії на початку XVIII 

століття англійським філософом Френсисом Беконом, який в своїй праці 

«Про гідність і примноження наук», перераховуючи існуючі науки, назвав і 

педагогіку як окрему від філософії науку. 

К.Д. Ушинський неодноразово проводив аналогії між педагогікою і 

медициною в діяльності вмілого лікаря і досвідченого педагога: "Лікуючи 

хворого, доктор допомагає природі, так само і наставник повинен лише 

допомагати вихованцю боротися з труднощами осягнення того чи іншого 

предмета; не вчити, а тільки допомагати вчитися". 
Ретроспективний аналіз процесу інтеграції медичного та педагогічної 

освіти неможливий без звернення до праць І.А. Сікорського. Він вважав, що 
зібрані воєдино дані різних наук про людину вимагають створення 
цілісного уявлення про хід розвитку дитини та функціонуванні людської 
психіки в залежності від нервової системи, наукового обгрунтування 
необхідності розумового, морального і естетичного виховання дитини. Ом 
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дав конкретне наукове обгрунтування думки К.Д. Ушинського про 
принципи побудови педагогіки як науки. Він неодноразово підкреслював, 
що справжньою основою для наукової теорії виховання є комплексне, 
всебічне вивчення студента. На великому дослідному матеріалі Сікорський 
показав, що багато вад у характері людини, у розвитку здібностей своїми 
витоками йдуть у перші місяці та роки життя дитини, є результатом 
неправильного виховання і можуть бути подолані і скоректовані в процесі 
"доцільного лікарсько-педагогічного впливу". Будучи блискучим педагогом 
і розвиваючи оптимістичний погляд на можливості виховання, він 
наполягав на залежності цього процесу від безлічі факторів, і, особливо, від 
особистості самого педагога. У зв'язку з цим Сікорський вказував на 
необхідність не тільки професійної педагогічної, а й моральної, етичної 
підготовки вихователя.  

Кінцеву мету виховання людини Сікорський як лікар і педагог бачив 
у гармонійному розвитку особистості, маючи на увазі під цим розвиток 
різних сторін психічного життя – розуму, почуття, волі, поєднання різних 
сторін виховного впливу – розумового, морального, естетичного, розвиток 
духу та тіла – психічне і фізичне виховання. В якості основного чинника 
виховання він розглядав інтеграцію школи, сім'ї та психологічної медицини.  

Таким чином, необхідною умовою якісної підготовки студентів є 
розумна вимогливість викладача. Він не повинен пред‘являти неадекватних 
вимог, що інколи ще й супроводжуються погрозами, пам‘ятати, що, крім 
його предмета, студент повинен якісно засвоїти десятки інших навчальних 
дисциплін. Яким би професіоналом не був викладач, якщо в час навчання 
не буде активної діяльності студентів, їх бажання засвоювати поданий 
педагогом матеріал, то весь процес навчання буде неефективним. Студент і 
викладач повинні взаємодіяти. Для цього педагог хоча б у загальних рисах 
зобов‘язаний знати психологію того, кого він вчить. 

 

FORMATION OF PERSONALITY AND MOTIVATION FOR STUDENTS 
OF THE MEDICAL UNIVERSITY 

V.D Moskalyuk, I.V. Rudan 
Department of Internal Medicine and Infectious Diseases 

Higher state educational institution of Ukraine 
"Bukovinian State Medical University", Chernivtsi 

Modern medicine of high technologies puts forward special requirements 
for the system of training. The educational process as an integral part of the 
overall process of educating a fully developed personality that meets the needs of 
modern society, must ensure the fulfillment of this task by implementing three 
functions: educational, developing and educational. 

The formation of a personality of a professional is determined by the 
formation of complex mental systems of regulation of activity and behavioral 
characteristics. Each profession influences the development of similar personality 
traits, its settings, the motivational sphere and the corresponding system of values. 
In his development, the person assimilates the main features of the profession, 
and these characteristics begin to manifest themselves in other spheres of life. 
This is inherent in those who are interested in professional activities, enjoy the 
development and practical work. 
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At the Department of Internal Medicine and Infectious Diseases, a clinic 
workshop that has a creative and research character, when during the examination 
of the patient, is updated or acquired knowledge of the propaedeutics of internal 
diseases, clinical interpretation of symptoms of internal diseases, 
pathophysiological substantiation of the symptoms of the disease, the use of 
paraclinical methods of examination in the structure diagnostic algorithm and 
development of the correct tactical and therapeutic approach to the sick person. 
The main methodological feature of clinical examination of a patient is the active 
participation of all those present. During the discussion of the case students have 
a desire to share their thoughts, knowledge, to express their doubts, to support 
and to more fully argue thoughts. Based on information about a particular patient, 
students can be brought up to in-depth discussion of issues of etiology, 
pathogenesis, morphology, differential diagnosis, treatment and prevention of a 
specific disease.  

It should be emphasized that the subject of discussion during a parsing is 
not fictitious or imposed, it is determined by the course of discussion of a 
particular patient. This confirms the inextricable connection of theoretical issues 
with everyday clinical practice, since the same range of issues, associations, 
logical constructions should emerge from the doctor in his day-to-day work. 
Students' training at the department during clinical examinations of patients is 
aimed not only at the development of professional but also the personal qualities 
of the doctor, since he is not only a doctor, but also a psychologist, a teacher, 
when the rational activity is combined and enriched emotionally. The focus of 
attention, patience, insight, the culture of communication with people, the art of 
communication - are inherent features that relate to the professional qualities of 
the doctor and are formed during the educational process under the influence of 
the entire staff of the department with a special role of the teacher as an infectious 
disease personality and personality. 

Thus, the constant desire of the teacher of higher medical school to 
improve the quality of education, through the development of their creative 
potential will provide a motivation for student training, the competitiveness of the 
university, guarantees the high quality of its graduates. The combination of a 
variety of techniques for mastering professional skills, creating a favorable 
atmosphere for the development of clinical thinking makes it possible to form a 
person of a high-quality specialist. Personality of the doctor should be the main 
and decisive factor of clinical medicine. 
 

КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ 

«МЕДСЕСТРИНСТВА В ІНФЕКТОЛОГІЇ» НА КАФЕДРІ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 

В.Д. Москалюк, А.С. Сидорчук 

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м Чернівці 

Успіх боротьби з інфекційною патологією залежить від багатьох 

факторів – соціальних, науково-технічних, економічних, а також значною 

мірою – від кваліфікації медичних працівників усіх ланок, які повинні чітко 
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усвідомлювати свою роль у системі охорони здоров‘я населення для 

вирішення питань щодо зниження інфекційної захворюваності в Україні. 

Роль медичної сестри в забезпеченні якісного медичного лікувально-

діагностичного процесу завжди була вагомою, а в сучасних умовах 

реформування системи надання медичних послуг залишається такою ж 

істотною.  

На кафедрі внутрішньої медицини та інфекційних хвороб вперше в 

рамках сучасної освітньої парадигми розпочалася підготовка студентів, що 

здобувають середню медичну освіту на медсестринсько-фармацевтичному 

відділенні коледжу БДМУ на основі базової/повної загальної середньої 

освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство», з урахуванням компетент-

нісного підходу у викладанні навчальної дисципліни «Медсестринство в 

інфектології» на ІІ-ІІІ курсах.  

Парадигма сучасного освітнього процесу передбачає компетентнісно-

орієнтований підхід як компоненту проблемно-модульного навчання. Такий 

підхід враховує набуття студентами відповідних компетентностей – 

інтегральної, загальних та спеціальних (фахових, професійних, предметних). 

Оскільки в навчальному процесі на кафедрі внутрішньої медицини та 

інфекційних хвороб (підрозділ «інфекційні хвороби») такий підхід 

впроваджується вперше, вважаємо за потрібне коротко охарактеризувати їх 

зміст, оскільки саме фахові компетентності є визначальними в роботі 

молодшої медичної сестри як спеціаліста-професіонала: 

– здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки інфекційних хвороб 

і визначати проблеми пацієнтів при різних інфекційних захворюваннях та 

станах; 

– здатність задовільняти потреби пацієнта впродовж певної інфек-

ційної хвороби (включаючи процес вмирання) шляхом планування, допо-

моги і виконання медсестринських втручань, оцінки та корекції інди-

відуальних планів догляду, створених у співпраці з пацієнтом, особами, що 

доглядають, членами сім‘ї та іншими медичними і соціальними 

працівниками; 

– застосовування медсестринських навичок (вмінь), медичних 

засобів, втручань та дій для забезпечення пацієнтові гідного ставлення, 

приватності, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних 

та духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, 

толерантної та неосудної поведінки; 

– здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських 

навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення 

догляду на основі холістичного (цілісного) підходу, враховуючи задо-

волення потреб пацієнта у комфорті, харчуванні, особистій гігієні та 

здатності особи задовольняти свої щоденні потреби; 

– здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських 

навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці 
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функціонального стану пацієнтів, підготовці їх до діагностичних 

досліджень та заборі біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

– здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринсььких 

навичок (вмінь) та медичних засобів, втручань та дій при застосуванні 

фармакологічних засобів; 

– здатність до збереження власного здоров‘я медичної сестри шляхом 

дотримання принципів інфекційної безпеки при здійсненні догляду, 

виконанні маніпуляцій та процедур, при переміщенні і транспортуванні 

інфекційного хворого; 

– забезпечення високої якості медсестринських дій, направлених на 

збереження і зміцнення здоров‘я, профілактику захворювань й інформу-

вання та навчання пацієнта та членів його родини; 

– здатність застосовувати сукупність мед сестринських навичок 

(умінь) та медичних засобів, втручань та дій для надання невідкладної 

допомоги при різних гострих станах (непритомності, гарячці, судомах та 

інших, що можуть супроводжувати інфекційні хвороби); 

– здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських 

навичок (умінь) та медичних засобів, втручань та дій для відновлення 

здоров‘я (реабілітації після перенесеного інфекційного захворювання). 

Таким чином, перелік вищезазначених компетентностей характеризує 

окремі аспекти медсестринського процесу при роботі з інфекційними 

хворими в інфекційному стаціонарі.  

Проблемно-модульне навчання є сучасним підходом у викладанні 

медсестринства в інфектології для студентів медсестринсько-фарма-

цевтичного відділення коледжу БДМУ на основі базової/повної загальної 

середньої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство». Важливою 

складовою професійної компетентності медичної сестри можна вважати 

професійне мислення, тобто переважаюче використання прийнятих саме в 

цій професійній галузі прийняття рішення проблемних завдань, способів 

аналізу проблемних ситуацій при догляді за хворими з інфекційною 

патологією. Молодший медичний спеціаліст повинен вміти швидко орієнту-

ватися при непередбачуваних та невідкладних станах в клініці інфекційних 

хвороб як невід‘ємний учасник команди медиків-професіоналів. 
 

COMBINATION OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING 

HUMAN ANATOMY 

N.M. Navarchuk, O.V. Guzik* 

M.H. Turkevych Department of human anatomy 

Department of Anatomy, Topographic Anatomy and Operative Surgery*  

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 
Anatomy as an art is the skill of the teacher that provides the uniqueness of 

the interactive forms of practical classes.The effectiveness of a distance learning 
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technology is an open question, since there are obvious advantages and 
undoubted disadvantages, as remote and computer technologies cannot replace 
the most important thing - a direct communication with the teacher.  

Innovative research methods, in combination with traditional pedagogical 
technologies, can optimize the educational process.While presenting the lecture 
material, the traditional method, as well as the innovative method, is used: 
"lecture by two". The lecture is conducted in the form of reading lectures from 
different points of view or on complementary. The method of reading a similar 
lecture consists of the following stages of preparation: 1) choose the appropriate 
topic 2) the selection of two teachers, both in terms of the style of thinking and 
the way of thinking. 3) developing a script for reading lectures (content blocks, 
distributed in time). The lecture is actually a mini-game, a theater of two actors, 
which creates positive emotions and increases the interest of students in learning. 
When lecturing by the method of "lecture together", the speeches of the lecturers 
are natural and indisputable, with the possibility of improvisation. For a better 
reproduction and understanding of a complex subject such as muscle and upper 
limb inertia, there are many mnemonic methods that are valuable auxiliary 
techniques in learning. Students who understand the nature and value of 
mnemonics can feel the need to develop their own mnemonic and plan which one 
to choose from in the future. For example, for the study of the places of origin 
and the attachment of the muscles, the "anatomical fairy tale" is told. A gaming 
method can be used on a practical lesson. The student chooses a card with 
anatomical structure and shows to all present, after which he has to guess it by 
asking a number of questions.  

Among the main reasons for the use of new pedagogical technologies is 
the need to consider and use psychophysiological and personality features of 
students and the possibility of designing an educational process, organizational 
forms of interaction between students and teachers that provide guaranteed 
learning outcomes for future medical professionals. 
 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНОГО ФАХІВЦЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ 

І.В. Навчук 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Модернізація системи вищої освіти загалом та медичної зокрема 

сьогодні в Україні потребує якісних змін методики навчання, запро-

вадження новітніх форм викладання дисциплін, використання сучасних 

інтерактивних технологій, урізноманітнення форм та методів навчального 

процесу з метою покращання її якості та оптимізації витрат.  

Хочемо зазначити, що 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, та вміють швидко й  адекватно реагувати на зміни в 

системі ринкової економіки. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність 
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застосування таких форм, методів, прийомів і засобів навчання, які зроблять 

навчальний процес інтенсивним, максимально наближеним до вимог 

сьогодення та потреб майбутнього, а саме впровадження безперервного 

професійного розвитку із забезпеченням самонавчання. Великого значення 

набуває проблема усвідомлення студентами необхідності самопідготовки, 

тобто вміння самостійно здобувати як теоретичні знання, так і практичні 

навички майбутньої спеціальності. А використання інтерактивних методів у 

навчанні дає можливість ефективно пов‘язати теоретичні знання і практичні 

навички та забезпечує активну, самостійну пізнавальну діяльність студентів.  

На наш погляд, некоректним є твердження, що якісні зміни у навчанні 

можливі тільки завдяки використанню новітніх інформаційних та 

мультимедійних технологій. Лише комплексний підхід із залучення до 

педагогічного процесу безцінного особистого досвіду викладачів, їх 

ефективних методів навчання забезпечить якісну підготовку майбутніх 

лікарів. Напрацьований досвід кафедри соціальної медицини та організації 

охорони здоров‘я Буковинського державного медичного університету, 

беззаперечно, довів ефективність інтерактивних методів навчання. 

Використання методик активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів сприяє впровадженню в навчальний процес технології осо-

бистісно-орієнтованого навчання та забезпечує індивідуальну спрямо-

ваність кожного навчального процесу.  

Взаєморозуміння студентів і викладача у процесі вирішення 

проблемних завдань та ігрових ситуацій є відображенням позитивної якості 

методів активного навчання. Сучасний, а тим більше майбутній лікар має 

бути не тільки досвідченим фахівцем, але й умілим організатором, який 

цінує колективний досвід, враховує думку товаришів, критично оцінює 

досягнуте, рішуче обстоює власні погляди. Підготовка медичних фахівців 

повинна враховувати те, що сьогодні випускники є основним потенціалом 

робочої сили не тільки в Україні, а й за її межами.  

Отже, запропоновані вище підходи до навчання сприятимуть 

підготовці майбутніх лікарів до самостійної діяльності впродовж усього 

професійного життя.  

 

КЕЙС-МЕТОД ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА 

ПРИ НАЙПОШИРЕНІШИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ» 

Є.В. Назимок, І.Г. Бірюк, І.Л. Куковська, В.І. Стефанчук 
Кафедра медицини катастроф та військової медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним із різновидів стимуляційних технологій в навчальному процесі 

є кейс-технології. Кейс-метод не тільки сприяє формуванню у студентів 

уміння та навичок комунікації, презентації, але й спонукає до взаємодії та 

прийняття колективних рішень, самостійного пошуку інформації задля 
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розв‘язання ситуаційного завдання та аналізу помилок. Знання клінічних 

симптомів та принципів надання домедичної допомоги при найпо-

ширеніших невідкладних станах – невід‘ємний аспект практичної 

діяльності майбутнього лікаря будь-якої спеціальності. Від уміння лікаря 

вчасно діагностувати невідкладний стан залежить прогноз подальшого 

життя постраждалого. Однак, особливістю впровадження інтерактивних 

методів у навчальний процес вищих навчальних закладів є відсутність 

єдиного підходу до створення кейсів для профільного медичного навчання, 

зокрема з навчальної дисципліни «Домедичної допомоги в екстремальних 

ситуаціях», що зумовлює актуальність даного дослідження. 

Створення кейсу-ситуації для теми «Домедична допомога при 

найпоширеніших невідкладних станах» для студентів 2-го курсу може мати 

певні особливості. Так, зокрема, перед студентами ставляться конкретні цілі 

тематичного кейсу:  

- адекватність та оперативність дій при наданні домедичної допомоги; 

- припинення дії ушкоджуючих факторів; 

- швидка оцінка стану потерпілого; 

- диференційна діагностика клінічних проявів найпоширеніших невід-

кладних станів; 

- постановка попереднього діагнозу на основі даних анамнезу та об‘є-

ктивного обстеження; 

- визначення способу та послідовності надання домедичної допомоги 

потерпілому; 

- організація транспортування до лікувального закладу. 

Доцільно застосувати наступну структуру кейса: викладачем визна-

чається невідкладний стан (гостра серцева недостатність, інфаркт міокарда, 

гіпертонічний криз, тощо) та діючі актори, описується ситуація і симптоми, 

а також вказуються елементи наявного обладнання. 

Після складання схеми кейсу визначається методична мета, яка 

формує його вісь. Методичною метою кейса може бути підтвердження тео-

ретичних знань, розвиток клінічного креативного мислення та їх поєднання. 

Проте, слід зауважити, що у будь-якому випадку, мета повинна бути 

вагомою, щоб робота над кейсом зацікавила студентів. Основою кейсу є 

ситуація, виникнення невідкладного стану у потерпілого, яку студенти 

мають проаналізувати, розібратися у суті проблеми та запропонувати 

можливі варіанти рішень: визначити вид невідкладного стану та скласти 

алгоритм надання домедичної допомоги відповідно до чинних уніфікованих 

клінічних протоколів медичної допомоги. Проблемною ситуацією може 

бути певний стан соціальної реальності (раптові пологи, напад собаки, 

епілептичний припадок та ін.), у який потрапляють діючі особи (потер-

пілий, бригада швидкої медичної допомоги, родичі, сусіди, перехожі тощо), 

реальний випадок з професійній діяльності лікаря або викладач вико-

ристовує особисто розроблену модель наближену до реальної ситуації 

найпоширеніших невідкладних станів. Необхідно не забувати про основні 

вимоги, які ставляться до ситуації: актуальність, доречність, реальність 
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наявність протиріччя, яке є основою для виокремлення проблеми. Студенти 

опрацьовують кейс на занятті в малих групах, обговорюючи проблему та 

шляхи її вирішення, використовуючи додаткові навчальні матеріали. У 

подальшому організовується дискусія, яка створює ключовий момент 

навчального процесу, де з різних позицій аналізується дана конкретна 

ситуація виникнення невідкладного стану, його діагностика, визначаються 

причини, пропонуються дії з надання домедичної допомоги, оцінюється 

ефективність лікування, прогнозується подальший розвиток ситуації. Для 

вирішення таких завдань студент повинен мати відповідний рівень 

підготовки, який забезпечується самостійною, позааудиторною підготов-

кою, роботою на практичних та лекційних заняттях не тільки з «Домедичної 

допомоги в екстремальних ситуаціях», але й інших теоретичних та 

клінічних дисциплін. 

Таким чином, використання тематичних кейсів формує навички 

аналізу та оцінки клінічної ситуації, які відображають стан здоров‘я 

пацієнта, варіанти діагностики та вибору найбільш оптимальної тактики 

лікування. 

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ МЕДИЧНОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ 

ПЕДІАТРІЇ ВІТЧИЗНЯНИМ СТУДЕНТАМ 3-ГО КУРСУ 

Ю.М. Нечитайло, Д.Ю. Нечитайло, Т.М. Міхєєва  

Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальнї педіатрії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У зв‘язку зі зростанням ролі англійської мови в медичній освіті 

України, зокрема, впровадження англомовних питань в ліцензійні іспити 

«Крок-1» і «Крок-2» є доцільним використання сучасної медичної 

термінології англійською мовою при проведенні практичних занять та 

лекцій для студентів 3-го і 6-го курсів. 

Враховуючи специфіку викладання пропедевтики дитячих хвороб 

студентам 3-го курсу можна запропонувати в подальшому в навчальних 

посібниках дублювати основні терміни та поняття і на англійській мові. 

Проблемою в такому випадку є використання уніфікованої загально-

прийнятої термінології з метою запобігання неякісного перекладу. Врахо-

вуючи, що всі студенти мають доступ в інтернет, будь які терміни з україн-

ської мови вони перекладають через google-перекладач. Отримані перек-

лади дуже часто не відповідають правильній термінології, яка вживається у 

всьому світі, і потенційно можуть стати підставою неправильному 

розумінню запитань на ліцензійному іспиті. Саме тому дуже актуальним є 

постійне ознайомлення студентів із уніфікованою англійською терміно-

логією, представленою правильними словами та словосполученнями з 

метою полегшеної їх підготовки до ліцензійного іспиту.  

Ще більш важливим є застосування термінології на кожній парі для  

студентів 6-го курсу, особливо враховуючи те, що англійська мова може 
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стати випускним іспитом. Крім того, досить доречним є впровадження в 

навчально-методичний процес фільмів навчального характеру англійською 

мовою з українськими субтитрами. 

Таким чином, у світі сучасних тенденцій, що спостерігаються в 

медичній освіті України, можна вважати доцільним на практичних заняттях 

і лекціях з пропедевтики дитячих хвороб та педіатрії проведення 

дублювання усіх основних термінів та понять англійською мовою. 

   

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У СТУДЕНТІВ ШОСТОГО КУРСУ 

Ю.М. Нечитайло 

Кафедра педіатрії, неонатології і перинатальної медицини, 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Якісне харчування людини є основою збереження та підтримки 

високого рівня здоров‘я. Діти залишаються найбільш чутливою до 

погрішностей у харчуванні категорією населення. Якість їх харчування 

носить програмуючий характер, з одного боку створюючи довготривалі 

зміни у процесах росту та розвитку дитячого організму, з іншого, 

закладаючи патогенетичні механізми виникнення соматичної патології у 

наступні роки. Сучасні діти оточені значним об‘ємом харчової продукції 

швидкого харчування, напівфабрикатів, консервованої та придатної для 

тривалого зберігання їжі, яка часто характеризується незбалансованістю за 

складом та наявністю різноманітних консервантів і смакових додатків. 

Незважаючи на значне число робіт, присвячених даній проблемі, ряд питань, 

пов'язаних з вивченням якості харчування дітей та його клінічної оцінки 

залишається недостатньо висвітленим. Поряд з тим, студенти шостого 

курсу на випускних практично орієнтованих іспитах, при вирішенні питань 

відповідної практичної навички, пов‘язаної з оцінкою харчування дітей, 

часто демонструють невпевненість у відповідях.  

Проблема гігієнічної оцінки якості харчування, придатної для 

широкого практичного застосування лікарями, тривалий час не знаходила 

ефективного вирішення. Впровадження так званої «піраміди здорового 

харчування», індексу здорового харчування та дієтарних рекомендацій для 

США, заклало методологічні основи для оцінки трьох критеріїв щоденного 

раціону дитини – достатності, збалансованості та різноманіття складових. В 

той же час, інструментами такої оцінки студенти не володіють в достатній 

мірі.  

Під час проходження на кафедрі п‘ятого модуля з педіатрії студенти 

відпрацьовують різні варіанти застосування інструментів практичної оцінки 

харчування. Першим кроком оволодіння навичкою є самооцінка параметрів 

харчування самими студентами. За допомогою відповідних додатків на 

мобільних телефонах шестикурсники розраховують власний індекс маси 

тіла, визначають групу фізичної активності та необхідний добовий калораж. 

Далі вони знайомляться з трьома практичними методиками збору даних про 
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харчування – харчовим щоденником, харчовим спогадом та опиту-

вальником частоти вживання окремих продуктів. За методологією «піра-

міди» студенти визначають ознаки п‘яти основних груп продуктів та 

практичний зміст напівкількісного критерію – «порції». Після самооцінки 

та уточнення технічних питань студенти отримують на курацію пацієнтів у 

дитячому гастроентерологічному відділенні, де відпрацьовують дану 

навичку, встановлюють недоліки у харчуванні дітей та надають рекомен-

дації дітям і їх батькам про раціональному харчуванню. 

Таким чином, введення процедури самооцінки студентами якості 

власного харчування надає емоційного зафарбування для засвоєння 

відповідної навички та покращує її оволодіння. Результати отриманого 

аналізу розширюють можливості зрозуміти причинно-наслідкові зв‘язки 

захворювань із порушенням режиму та дієтичних принципів, а також 

вплинути на якість власного харчування. 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОЇ 

САМОСТІЙНОСТІ  

О.М. Ніка 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський  державний медичний університет», м. Чернівці 

Виховання у студентів навчальної активності та самостійності є 

завданням першорядної важливості. При формуванні у студентів навчальної 

самостійності головним є її розвиток у пізнавальній діяльності, навчання 

самостійно опановувати знання, формувати свій загальний та медичний 

світогляд, навчити використовувати свої знання в навчанні та майбутній 

практичній діяльності. 

Для досягнення цієї мети необхідно озброїти студентів – майбутніх 

лікарів – системою вмінь та навичок навчального процесу: самостійно 

планувати роботу, здійснювати контроль за її виконанням і вносити 

подальші корективи. Від сформованості цих вмінь значною мірою залежить 

результати навчальної праці студентів, темпи переробки та засвоєння ними 

наукової інформації, якість знань та ін. 

З метою підвищення ефективності та якості навчальної роботи 

студентів слід використовувати: 

– впровадження в навчальний процес активних методів і форм 

навчання;  

– організцію самостійної роботи студентів як основної форми 

індивідуалізації навчання; 

– створення в студентських колективах обстановки змагання, 

підвищення особистої відповідальності за стан навчання; 

– забезпечення повної та об‘єктивної оцінки якості навчального 

процесу; 

– удосконалення навчально-матеріальної бази і використання усіх її 

можливостей. 
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Формування у студентів під час навчання навичок (практичних, 

організаційних, пізнавальних) – це основна задача викладачів вищих 

медичних закладів. 

Навички – це можливість виконання дій відповідно до мети і умов, в 

яких людина має орінтуватися. Професійний рівень майбутнього лікаря, а 

особливо санітарного лікаря або епідеміолога, більшою мірою залежить від 

придбаних ним у процесі навчання навичок та умінь, і особливо важливим є 

вміння постійного самодовсконалення. 

Для успішного формування умінь та навичок важливою є цілеспря-

мована, узгоджена робота усього педадогічного колективу, особливо його 

керуючої ланки – ректора, проректорів, деканів та профільних кафедр.  

 

ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Р.А. Нікоряк, 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 

Сучасна практична підготовка майбутніх медичних працівників, а 

саме медсестер, до професійної діяльності ґрунтується у більшій мірі на 

оволодінні студентами фундаментальними спеціальними та професійними 

знаннями у процесі вивчення навчальної дисципліни. З метою зняття 

суперечливості між достатнім теоретичним рівнем підготовки випускників 

коледжу та бажаним рівнем сформованості компетентності професійного 

спілкування, і особливо, наявності практичних вмінь, вимагає від викладача 

навчити студента застосувати отримані знання на практиці. 

З цією метою на практичних заняттях з дисципліни «Медсестринство 

в психіатрії та наркології» крім теоретичного опрацювання матеріалу згідно 

робочої навчальної програми, важливе значення надається відпрацюванню 

практичних навичок, рекомендованих до кожної теми заняття.  

Уміти і оволодіти практичними навичками для студентів третього і 

четвертого курсів коледжу Буковинського державного медичного універ-

ситету з дисципліни «Медсестринство в психіатрії та наркології», на нашу 

думку, є важливою, необхідною складовою, яка є основою професійної 

компетентності медичного працівника. Тому на практичних заняттях левова 

частка часу відводиться саме практичній частині.  

Мікрокураціям хворих, які проводяться студентами під керівництвом 

викладача, надається важливе значення. Кожен студент групи обов‘язково 

задіяний в зборі анамнезу життя, хвороби, клініко-психологічному дослід-

женні пацієнта, що допомагає налагодженню довірчого контакту. Групова 

взаємодія студентів відпрацьовується і в процесі обговорення наявних клі-

нічних проявів, диференційно-діагностичних критеріїв, догляду та нагляду 

за хворим з відповідним діагнозом. Студентам також надається можливість 

проявити себе активно у психологічних рекомендаціях, які надаються 
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пацієнтам з метою адаптації хворого до необхідності тривалого підтри-

муючого лікування, дотримання здорового способу життя та рекомендацій 

лікуючого лікаря. 

Таким чином, застосування постійної клінічної дискусії на практич-

них заняттях спонукає до знання і теоретичного матеріалу студентами, і 

певного досвіду відпрацьованих практичних навичок, що адаптує студентів 

до фахової професійної діяльності ще у навчальному закладі, спрямованої 

для подальшого практичного застосування. 
 

ШЛЯХИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Р.А. Нікоряк, 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 
Згідно прогнозів експертів, потенціал науково-освітнього комплексу 

України до 2025 року зросте майже втричі і досягне 8 мільйонів студентів. 

Вища освіта не тільки в Україні, але і в усьому світі є в пріоритеті і надалі 

ставатиме більш масовою. На сьогоднішній день випускники загально-

освітніх навчальних закладів мають змогу (склавши успішно ЗНО) вступати 

у вищі навчальні заклади України. 
Незважаючи на наявність в Україні великої кількості медичних 

навчальних закладів, які кожного року випускають фахівців  у галузі охорони 

здоров‘я, майже четверта частина випускників не працевлаштовується за 

фахом. Серед причин цього є недостатня система психологічної орієнтації до 

майбутньої професії ще у медичному навчальному закладі.  

Тому орієнтування у вищому навчальному закладі на гуманність 

обраної професії, позитивний мотиваційний компонент носіїв здоров‘я в ім‘я 

людства, якими по праву вважають медиків, є орієнтиром престижності 

обраної професії. Викладач власним прикладом прихильності до обраної 

професії, фаховою компетентністю спонукає студентів до зацікавленості у 

навчанні, закладаючи тим самим фундамент відданості вітчизняній медицині.  

Важливою причиною багатьох негараздів випускників є і те, що вони 

не можуть працевлаштуватися на роботу через відсутність вакансій, деякі 

не погоджуються на низький рівень оплати праці, направлення на роботу у 

віддалені, депресивні регіони, тощо. Однак, незважаючи на виникаючі 

поточні проблеми, сам процес навчання та самореалізації студентів, у 

подальшому майбутніх фахівців на професійній ниві, потребує від викла-

дача привити їм позитивне ставлення до майбутньої праці, необхідність 

оволодіти практичними навичками і вміннями, які допоможуть утвердитися 

у власних силах, у професійній компетентності.  

Таким чином, поряд з вивченням навчальної дисципліни, що, 

безумовно, допоможе професійному становленню, важливим є також при-

вити шанобливе ставлення до обраної професії, особистісно-професійної 

орієнтації майбутніх фахівців. 
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НЕВИКОРИСТАНІ МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ  

НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

І.Р. Ніцович 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Система медицини та медичної освіти перебувають тепер у ситуації 

постійних позитивних змін. Це пов‘язано з переглядом усіх аспектів 

навчання студентів та майбутніх лікарів у напрямку постійного безперер-

вного професійного розвитку, навчання. Враховуючи значні темпи розвитку 

галузі медичних знань сучасний лікар повинен вміти мислити, прогно-

зувати, приймати правильні рішення, втілювати їх у навчанні, діагностиці 

та лікуванні для ефективного процесу одужання і реабілітації пацієнтів. 

У зв‘язку з великим навантаженням, об‘ємом навчального матеріалу, 

в умовах скорочення аудиторних годин необхідна переорієнтація процесів 

навчання з лекціонного формату на індивідуальну, особистісну форми, 

одного з підрозділів етапності навчання – самостійної позааудиторної 

роботи і збільшення часу на її реалізацію. Процес навчання успішний тоді 

коли самостійна навчальна робота контролюється викладачем, і студенти 

бачать результати своєї праці. 

Ефективна самостійна позааудиторна робота забезпечується поєднан-

ням таких основних компонентів діяльності викладача та студента, як: вмін-

ня ставити мету і задачі, користуватися різними базами даних та техноло-

гіями, планувати час роботи; бути самостійним, спостережливим, фіксува-

ти, аналізувати, узагальнювати. Викладачам необхідно надавати допомогу 

при виникненні труднощів, контролювати, коригувати, оцінювати їх робо-

ту, мотивувати до переходу на більш високий рівень самостійності. 

У медуніверситеті створені всі умови для самостійного навчання 

студентів - методичні рекомендації для підготовки до практичних занять, для 

самостійної позааудиторної роботи; мультимедійні презентації з актуальних 

тем акушерства та гінекології, які представлені на сайті кафедри; навчальні 

та навчально-методичні посібники розроблені співробітниками кафедри; 

комплекти тестових контрольних та навчальних завдань до кожного заняття 

У бібліотеці є доступним велика кількість різноманітних сучасних 

підручників, на сервера дистанційного навчання системи MOODLE також є 

весь методичний та теоретичний матеріал, бібліотека та гуртожитки 

безкоштовно підключені до всесвітньої системи Internet. Студентам 

потрібний лише час та бажання опанувати навчальний матеріал самостійно. 

Вони мають можливість здійснювати самоконтроль набутих знань, 

коригувати свою роботу, виконуючи контрольні тестові завдання до 

опанованої теми. 

Основними завданнями самонавчання є закріплення та запам‘ято-

вування навчальних матеріалів отриманих на практичних заняттях, в 

позааудиторний та вечірній час (вечірні та нічні чергування) та самостійно 

вдома, а на їх основі отримання навичок самостійної практичної роботи, 
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уміння правильно шукати необхідні навчальні матеріали, занотовувати та 

використовувати їх у подальшому. Це дає можливість проявити у студентів 

здібності до пошукової та науково-дослідницької роботи, самоосвіти, 

професійного мислення, самоконтролю, навичок спілкування з пацієнтами, 

колегами. 

У навчальній роботі нашої кафедри широко впроваджується методика 

вечірнії та нічних чергувань в акушерсько-гінекологічній клініці з 

можливістю тісної співпраці з практичними лікарями та піцієнтками різних 

відділень. Під час чергування студенти (під контролем викладача та лікарів) 

проводять опитування, дослідження та огляд хворих, вагітних та роділь, 

спостерігають за операціями, прийняттям пологів, шліфують отримані 

теоретичні знання та навички. У послідуючому усе це «виливається» у 

написання історій хвороб, пологів та в декого як науково-дослідницька 

студентська робота. 

Індивідуальна самостійна робота студента включає також написання 

рефератів, підготовку презентацій з тем та розділів навчальної дисципліни, 

активну участь у роботі студентського наукового гуртка, виступи та участь 

у наукових конференціях, олімпіадах з дисципліни. 

На жаль не всі студенти мають велику мотивацію до індивідуальної 

самостійної роботи, нічних чергувань і чергують лише протягом декількох 

годин, лише для написання навчальної історії поспілкувавшись з хворими 

та породіллями. Після перевірки і захисту історій вони отримують значно 

нижчі оцінки, а у подальшому складають і перескладають модульні 

контрольні завдання з нижчою оцінкою. 

У сучасних студентів ще з попередній років не повністю сформована 

схильність до самостійного опанування матеріалу та часто відсутня 

достатня мотивація під час навчання, особливо у студентів-контрактників. 

Самостійна позааудиторна робота студентів є більш складною 

формою організації навчального процесу. Вона вимагає достатньої 

матеріально-технічної бази, методичного, теоретичного та педагогічного 

супроводу. 

При широкому впровадженні індивідуального самостійного навчання, 

вечірніх та нічних чергувань студенти будуть зацікавлені у підвищенні 

знань, навичок з дисципліни, а від цього в кінцевому залежить і оцінка з 

дисципліни, що стимулює студента до здобуття якісної освіти. 

 

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ПРОЯВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ 

О.А. Оленович, Н.В. Пашковська 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Сучасне студентство є «цифровим поколінням», що виховується у 

відкритому інформаційному, понятійному та культурному середовищі. У 

портреті представників цифрового покоління вирізняються такі якості, як 
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креативність, інноваційність, інформованість (завдяки безперервній участі у 

пошуковій діяльності), багатозадачність (здатність вирішувати декілька 

когнітивних завдань одночасно) тощо. Разом з тим, з-поміж проблем 

сучасної молоді слід виокремити інформаційну перевантаженість, Інтернет-

залежність, незахищеність особистого простору, безвідповідальність 

внаслідок анонімності в мережевому спілкуванні. Наразі спостерігається 

«дегуманізація» емоційно-почуттєвої сфери цифрового покоління, оскільки 

реальна комунікація вимагає від людини глибини переживань, щирості, 

відповідальності, на відміну від віртуального спілкування, коли інформа-

ційно-комунікаційні технології заповнюють надзвичайно важливі сфери 

людських відношень. Зазначене вище вимагає від викладачів ВНЗів 

особливої уваги у вибудовуванні сценаріїв комунікації зі студентським 

загалом, створенні комфортного середовища навчання, яке сприятиме ско-

роченню домінування «цифрової» складової спілкування викладача і 

студента. До того ж, необхідно враховувати, що сучасні студенти цінують 

партнерські стосунки, відкритий обмін інформацією, прийняття рішень на 

основі обговорень, а не покірне виконання вказівок. Отже, у сучасному 

навчально-виховному процесі поряд зі змістовною складовою професійної 

підготовки, глибокими фаховими знаннями, володінням навичками 

інноваційних освітніх технологій необхідним є високий рівень культури 

викладача, як-от культурні детермінанти: емоції, стиль мислення, 

нормативи поведінки, духовні цінності, що відображається на якості його 

спілкування зі студентами, колегами, пацієнтами тощо.  

Дієвим засобом формування комунікативної культури викладача є 

критичне усвідомлення його ролі в освітньому процесі через розуміння 

множинності ракурсів сприйняття викладача студентами не лише як 

транслятора фахових знань, а, водночас, як взірця професійної комуні-

кативної культури. Готовність встати на позицію студента в освітньому 

процесі, залучення студентів до співучасті у вирішенні навчальної 

проблеми шляхом відкритих обговорень, налагодження «зворотнього 

зв‘язку» та емоційно комфортного спілкування дозволяє «розкріпачити» 

студента, допомагає активізувати його пізнавальну діяльність. За умов 

«рівноправної співпраці» навіть якщо відповідь студента на запитання 

неправильна, він стає «відкритішим» до конструктивного діалогу з 

викладачем. На зміну мовчанню, «замкненості» та униканню подальшого 

діалогу через побоювання знову опинитися у становищі «посередності», 

особливо в очах одногрупників, породженим прямолінійною констатацією 

неспроможності студента відповісти на питання, приходить бажання 

студента аргументувати, обґрунтувати свою відповідь, продемонструвати 

рівень підготовки до заняття. Завдяки скасуванню комунікативних бар‘єрів 

у спілкуванні зі студентом, через низку послідовних питань викладач може 

виявити, на якому саме етапі пізнавального процесу була зроблена помилка: 

невірними можуть бути не лише узагальнення, зроблені студентом, а й 

розуміння фактів і відомостей, якими він оперував у процесі прийняття 

рішення. Уміле корегування процесу імплікації допоможе студентові 
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виправитися, зробити вірні висновки, причому створення у студента думки, 

що саме він самостійно зміг побудувати вірну послідовність результативних 

міркувань, є демонстрацією найвищої педагогічної майстерність викладача.  

Розуміння викладачем, що студент має право на помилку, акцент на 

те, що «ця помилка невипадкова», «її роблять часто», «аналізуючи її, легко 

одержати вірну відповідь», нівелює ризик переростання помилок студентів 

у джерело їхніх нових професійних та особистісних комплексів і, навпаки, 

допомагає сформувати потребу постійного набуття знань. Свідоме 

застосування прийому винесення на обговорення навмисно помилкового 

вирішення навчальної задачі, спонукає студентів до спільного критичного 

виявлення помилок, дозволяє підвищити їхню самооцінку, довіру до рівня 

власних знань. З іншого боку, переконання студентів у тому, що 

«досконалість не має меж» і медична професія вимагає постійного 

професійного самовдосконалення, а набуті ними знання є лише фрагментом 

цілісного, системного пізнання медичної науки, дозволяє розкрити 

потенціал їхнього творчого зростання та сформувати негативне ставлення 

до професійної інертності.  
Зауважимо, що цифрове покоління – це покоління індивідуалістів, які 

психологічно слабко прив‘язані до корпоративного об‘єднання, мають 
власні, іноді нестандартні, точки зору, виявляють сміливість у вислов-
люванні особистої думки навіть за розбіжності з позицією більшості. Зва-
жаючи на сучасні пріоритети особистісно-орієнтованого навчання, викла-
дач повинен усіляко заохочувати будь-які прояви індивідуальності студен-
тів, при цьому не допустити протиставлення окремої особистості і молодіж-
ного колективу, а стимулювати у студентів прагнення до досягнення 
узгодженої позиції, толерантність, лояльність, повагу до знань та досвіду 
колег. Відтак, саме від викладача залежить, чи буде гармонійною взаємодія 
особистого досвіду студентів із загальнокультурним досвідом мікросоціуму 
(групи), чи не перетвориться ця взаємодія у гальмо процесу формування 
особистості майбутнього фахівця. З огляду на це, незважаючи на сучасні 
зміни концептуальних засад поняття «культури викладача», окрім загально-
дидактичної педагогічної культури в організації і методичному забезпечен-
ні навчально-виховного процессу, питання розвитку комунікативної 
культури викладача набуває пріоритетного значення у сучасному ВНЗ.  
 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ В ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ ЗІ 

СТУДЕНТАМИ  
В.А. Осипенко, Н.В. Оксіна* 

Кафедра психології та філософії 
Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
*Державний вищий навчальний заклад 

«Чернівецький політехнічний коледж», м. Чернівці 
Згідно з даними міжнародних та вітчизняних соціально-психо-

логічних досліджень й реалій сучасного ринку праці, вимоги до випуск-
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ників закладів вищої освіти щороку значно підвищуються. Основними 

вимогами до молодого фахівця є вміння адаптуватися, психологічна 

стійкість, можливість справлятися зі стресовими ситуаціями, потужна 

професійна мотивація, гнучкість й впевненість одночасно. Всі перераховані 

елементи починають формуватися в процесі здобуття додипломної освіти, 

що є одним з актуальних і пріоритетних напрямків діяльності закладів 

освіти. Проте,  сучасне студентство має доволі високий рівень тривожності, 

що викликано великими обсягами інформації, емоційним перевантаженням, 

неможливістю розподілити свій час, невизначеністю та нестабільністю, що 

ускладнює процес самореалізації особистості. Необхідні ефективні інстру-

менти  «м‘якого» психотерапевтичного впливу в практичній роботі зі 

студентами. 

Одним з таких інструментів, на наш погляд, є практика  Playback-

театр в студентській спільноті, на якій ми детально зупинимося. Playback – 

це місце імпровізації та спонтанного розігрування щойно почутої історії,  

яке в світовому досвіді використовується для створення форуму-обміну 

різноманітним досвідом окремої людини або групи осіб.  

Дослідники впливу Playback на студентів-медиків (R. Salas, K. Steele, 

A. Lin, C. Loe, L. Gauna, P. Jafar-Nejad), встановили, що історії, якими 

вільно діляться присутні учасники аудиторії (студенти-майбутні лікарі), 

відображають позитивне покращення рефлексії, рівня й ефективності  

міжособистісного спілкування між цими студентами. Зважаючи на високі 

стресові умови (великий обсяг інформації до щоденного опрацювання, 

високі вимоги медичної освіти, наявність ліцензійних іспитів КРОК тощо ), 

в яких опиняються студенти медичних закладів, Playback демонструє 

можливість зменшити певний тиск, а також забезпечити адаптивну рівно-

вагу соціально-психологічної реальності студентів. Коли студенти діляться 

своїм досвідом, вони можуть почувати себе менш ізольованими та краще 

«впізнавати» ту чи іншу  реакцію або почуття в інших. Окрім того, важ-

ливою функцією  Playback є  забезпечення  життя студентської спільноти на 

основі взаємної поваги. 

Науковці Linda A. Sanders та Р. Cranton зазначають, що під час 

Playback перфомансу відбувається усвідомлення себе, своєї ідентичності та 

особистісних цінностей через розповідання історії й драматичне прийняття. 

«Підвищення свідомості» може статися, коли розповідачам пропонується 

можливість перегляду їхньої ідентичності та карти цінностей з різних точок 

зору. Драматизація є засобом, який дозволяє учасникам не тільки спосте-

рігати за грою, вивчати способи реагування на ситуацію, але й пробувати 

вводити інші психосоціальні ролі та способи адаптації до реальності. 

Playback використовується для актуалізації свідомості, з можливістю 

драматичного прийняття розповіді і може «заохочувати критичне 

відображення і розширити самопізнання». 

Playback-театр "Луна", який засновано в 2014 році на базі Медико-

психологічного центру БДМУ зі складу студентів університету, в своїй 

практиці мав досвід програвання історій для різних глядачів й груп: це і 
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робота з учасниками бойових дій та їхніми сім‘ями, виступи для ВПО, 

робота з дітьми, що проживають в будинках-інтернатах, супровід пацієнтів 

лікарень тощо. Проте  основною цільовою групою залишається студентська 

спільнота БДМУ. Як відомо, студентська спільнота швидко і легко 

контактує. Загальні цінності групи студентів дозволяють глядачам 

відтвореного легше й швидше зрозуміти один одного. Виступи плейбеку 

були розроблені та структуровані таким чином, щоб полегшити аудиторії 

можливість обміну та участі. На нашу думку, функціонування постійно-

діючого плейбек-театру в медичному виші дозволяє працювати з пробле-

мами адаптації студентів-медиків, розв‘язанням внутрішньогрупових конф-

ліктів, попередженням міжетнічних конфліктів в поліетнічній студентській 

спільноті, розвитку емпатійності, формування професійної та комуніка-

тивної компетентності майбутніх лікарів тощо. Використання Playback в 

рамках медичних навчальних програм може сприяти розвитку ступеню 

співчуття та розуміння студентів. Ранній клінічний досвід – у тому числі 

співчуття, розуміння впливу захворювання на пацієнтів, більша впевненість 

у спілкуванні з пацієнтами та розвиток комунікативних навичок є 

необхідною складовою не лише емоційного інтелекту медика, а й загалом 

частиною його професійної ідентичності.   

Отже, використання Playback під час навчання студентів у закладі 

вищої медичної освіти є інструментом формування емпатійності, емо-

ційного інтелекту та становлення професійної ідентичності майбутнього 

лікаря.  Playback є  корисним для знайомства з власними цінностями та для 

розумінням цінностей студентської спільноти університету, може 

використовуватись як для студентів першого року навчання, так і для 

шестикурсників. Простір Playback підвищує навички та вміння щодо 

рефлексії, самоконтролю, емпатії та виразності; з'являється готовність і 

здатність гнучко керувати емоційними реакціями, адекватними зміненим 

ситуаціям та умовам. 

 

ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ-МЕДИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ 

В.А. Осипенко 

Кафедра психології та філософії 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Проблема формування навичок клінічного психологічного мислення у 

студентів – майбутніх лікарів-психологів на сьогодні є однією з актуальних 

і практично значущих напрямків наукових  та навчально-методичних 

досліджень в Україні. Адже спеціальність «Медична психологія» є відносно 

новою, перспективною та необхідною на сучасному ринку надання медико-

психологічних послуг, враховуючи темпи трансформаційного постінфор-

маційного суспільства. Кризовість, що характеризується втомою людей і 

високою нервово-психічною напругою, необхідністю споживати великі 

обсяги інформації, загальне навантаження, зниження адекватних, адаптив-
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них можливостей організму, утворює замкнене коло, поглиблюючи 

негативні впливи на психічне і фізичне здоров‘я особистості. Люди відчува-

ючи психологічний дискомфорт й напруження, все частіше звертаються по 

професійну  допомогу в умовах клініки до лікарів-психологів. Особливим в 

цій професії, на наш погляд, є статус лікаря та набір основних харак-

теристик, якими повинен володіти медичний психолог: базова підготовка в 

медицині та паралельно в психології; підготовка в психофармакології й 

можливість призначати пацієнтам певні групи препаратів; спеціальна 

підготовка в галузях, що стосуються психічних розладів; навички 

психодіагностики, психокорекції, індивідуального та групового консуль-

тування; навички психотерапевтичного впливу на пацієнтів; поєднання в  

своєму навчанні біомедичної та психосоціальної моделі; спеціальна освіта 

для роботи в закладах охорони здоров‘я. 

Перед вищими медичними закладами оcвіти окреслюється потреба у 

відповідних науково-обґрунтованих знаннях та практико-орієнтованих 

програмах формування навичок клінічного психологічного мислення серед 

судентської молоді вцілому та майбутніх лікарів-психологів зокрема. 

Відповідно навчання студентів гнучкому використанню у складних клініч-

них/життєвих ситуаціях рольових технологій буде сприяти формуванню 

професійної та комунікативної компетентності лікаря, кращій соціальній 

адаптації, стресостійкості, конкурентоспроможності на медичному ринку. 

Підготовка студентів спеціальності «Медична психологія» передбачає 

вивчення навчальної дисципліни «Соціальна психологія», яка є необхідною 

та пракьтичною для формування фахової компетентності майбутнього 

лікаря-психолога.  Під час вивчення студентами цієї навчальної дисципліни 

«Соціальної психології» відбувається вивчення, науково-практичне і 

методичне впровадження рольових технологій, яке включає три рівні 

наукового обґрунтування: теоретико-методологічний, емпірико-методичний 

і практико-технологічний. Рольові технології охоплюють: рольовий тренінг 

особистісного росту; психодраму в різних галузях і тренінгах; соціодраму; 

рольове моделювання, як тренінг навичок; рольову психотерапію; аналіз 

груп, організацій, психологічних ігор тощо.  
Найбільш дієвим, на наш погляд, виступає рольове моделювання як 

тренінг навичок. Його можна широко використовувати під час вирішення 
ситуаційних задач середнього та підвищеного рівня складності. Ситуаційна 
задача є своєрідним сценарієм для рольової гри. Студентам пропонується 
відіграти ролі запропонованого сценарію, використовуючи, теоретико-
методологічний та емпірико-методичний рівень (для формування алгоритму 
дій, необхідних для вирішення ситуації). В групі завжди залишаються 
мінімум два спостерігачі-студенти, які фіксують гру. Після відігрування 
ситуації відбувається дебрифінг, в якому студенти обговорюють рольову 
гру; пояснюють за яким алгоритмом вони вирішували ситуацію; шукають 
можливі помилки; отримують додаткову інформацію, з врахуванням 
контексту; дають оцінку результатів роботи після участі в рольовій грі 
обумовлюють показники ефективності та/або можливості для подальшого 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 196 

вивчення результатів події/соціально-психологічних наслідків для пацієнта. 
Як відомо, саме дебрифінги є найбільш ефективними, коли проводяться в 
інтерактивному режимі між учасниками «події» та спостерігачами.  
Дебрифінги останніми роками широко використовуються в медичних 
симуляційних центрах під час підготовки студентів та лікарів-інтернів.  

Отже, під час навчання, як свідчить практика, рольові технології знач-
но покращують знання, навички та вміння студента-майбутнього лікаря-
психолога, за умови формального використання заздалегідь визначених 
показників ефективності, отриманих в результаті аналізу і чітких рамок 
процесу. Окрім того, рольова гра має ряд беззаперечних переваг у 
порівнянні з іншими видами практики. По-перше, вона працює з ситуаціями, 
які можуть бути реальними ситуаціями з життя і діяльності людей, а отже 
вони максимально наближені до дійсності. По-друге, побудовані на ній 
практичні технологічні процеси протікають не в розмірковуванні (як у 
більшості інших видів навчання), а в дії, що дозволяє активно викорис-
товувати не лише інтелект, сприйняття і пам'ять, але й емоційно-почуттєві 
та тілесно-рухові складові поведінки людини. Це сприяє більшій ефек-
тивності практичних рішень і міцності засвоєння досвіду. По-третє, така 
практика дозволяє торкатися більш глибоких особистісних шарів, що дає 
можливість, з однієї сторони, шукати і опрацьовувати внутрішньоособис-
тісні перешкоди ефективної діяльності майбутнього лікаря-психолога 
(бар'єри, стереотипи, страхи тощо). З іншої сторони, така робота допомагає 
розкриттю внутрішньоособистісних ресурсів, підвищенню спонтанності і 
творчого потенціалу студента та академічної групи. 

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

Л.Б. Павлович  

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Основне завдання практичної підготовки студентів – це навчання їх 

методам клінічного обстеження і, відповідно, розвиток клінічного мислення. 

Результатом начання повинно бути володіння практичними навичками, 

підкріплене якісною теоретичною базою. 

Увага повинна приділятись стандартизації підходів до діагностики та 

лікування захворювань згідно з європейськими та міжнародними 

рекомендаціями. 

Завданням практичнних занять на клінічних кафедрах є освоєння 

студентами методології роботи з пацієнтами, шо досягається за рахунок 

щоденної курації хворих. Також одним із тригерів розвитку клінічного 

мислення та практичних вмінь є проведення поточних клінічних розборів. 

Обговорення тематичних хворих повинно проводитись у формі дебатів, 

адже це дозволить студенту навчитись правильно і чітко обирати найбільш 

оптимальний лікувально-діагностичний алгоритм. 
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Значну роль в практичній підготовці студентів відіграє самостійна 

робота у формі чергувань у відділеннях лікарень, що сприяє формуванню 

професійних вмінь та навичок майбутнього лікаря. 

При оцінюванні підготовки студента, викладач повинен робити 

акцент на вмінні правильно інтерпретувати результати лабораторних та 

інструментальних методів обстеження, виконувати практичні навички та, 

звісно ж, аналітично мислити. 

 

THE PROCESS OF SOCIALIZATION AS A COMPONENT OF THE 

PEDAGOGICAL PROCESS IN HIGHER EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENT 

О.І. Pavliuk 

Psychology and Philosophy Department 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Socialization of personality is one of the first issues that arise in society in 

the process of preparing young people for their adult life. Formation of 

personality is a complex process of accustoming the individual to a social being, 

that is, its socialization. Socialization covers all social processes through which 

the individual acquires certain knowledge, norms, values, which allow him to be 

a full member of society. 

The process of socialization of the individual is carried out through certain 

mechanisms. The psychological mechanisms of socialization are imitation and 

identification. T. Parson applied these concepts in the sociological theory of 

social action. The scientist defined imitation as a process of assimilating the 

elements of culture (special knowledge, skills, images) by imitation. 

Identification expresses the relation to the social world, the adoption of values. 

Social and psychological mechanisms of socialization of students of higher 

educational establishments are revealed in the process of identification and 

interiorization. Identification is the process of identifying an individual oneself 

with other people, a group, a cell that helps to master various types of activities, 

to assimilate social norms and values, and to master social roles. There are three 

forms of identification: 1) direct emotional identification with a real or unreal 

person – this form prevails at the initial stages of socialization of the individual; 

2) self-attraction to a certain nominal social group (age, national, professional); 3) 

self-counting (with a sense of belonging to a particular social group). 

The interiorization of social ideals in the youth environment are related to 

the search for real patterns for imitation and the nature of ideas about ways to 

realize ideals. Socialization, a socialized person, must be able to withstand 

adverse living conditions. Complete socialization, that is, the dissolution of a 

certain part of the youth in society, indicates the absence of activity that allows 

selectively to perceive and assess the surrounding reality. 

Thus, every human form of the psyche first forms as an external social 

form of communication between people and only later, as a result of 

interiorization, becomes a mental process of an individual. 
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The results of the analysis of scientific research assure us that the study of 

the socialization of student youth should be based on the social and psychological 

characteristics of students, which determine the specifics and outcome of the 

social process. 

Thus, the process of socialization as a component of the pedagogical 

process in institutions of higher education acquires the content of creating the 

educational and practical preconditions for the student‘s personal and social 

formation, namely his ability to realistic self-esteem, self-perception and self-

acceptance in the general context of awareness and adoption of social life 

disposition. Social formation depends on the origin of the family situation and 

opportunities, and hence become possible the formation of adequate life 

orientations and choices (educational, professionally-educational, family and 

domestic, spiritual). The progressive formation of a plurality of social (group, 

interpersonal) relationships and intercourse of the young person on the macro, 

meso, micro levels, of his social being, and their development as a space of his 

personal, spiritual, social and practical life and maturity, personality life style is 

being formed. 

 

THE ASSESSMENT OF THE FIRST-YEAR STUDENTS' MOTIVATION 

TO STUDY AT THE FACULTY OF PHARMACY 

N.M. Palibroda, A.O. Palamar 

Dean's Office of the Faculty of Pharmacy  

The Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

The history of pharmaceutical education has closely followed that of 

medical education. The history of pharmaceutical education in Bukovinian State 

Medical University dates back to 2001, when the license for training specialists in 

the specialty 7.12020102 "Clinical Pharmacy" was received. In 2004, the Faculty 

of Pharmacy was established and the first graduates got diplomas in 2006.  

The results of the educational activity's success depend on the student's 

positive attitude to the chosen profession. Therefore, the purpose of our study 

was to understand the motive of students of the first year, their attitude to the 

future profession and the opportunities for self-realization by means of a 

questionnaire survey.  

Questionnaires were conducted for 70 first-year students. Questionnaire 

survey items were based on motivation and future image, reasons for choosing 

the Faculty of Pharmacy, statements of future pharmacists. The results of self-

evaluation were analyzed too. 

In this work the motivation of students-pharmacists, as an index of a 

student's attitude to their future profession, was determined based on the 

combination of factors. The first survey and its results concerning a motive for 

becoming a student at the Faculty of Pharmacy are the following: to be useful for 

people (74.3%), to get interesting job (68.6%), to get a satisfying salary (81.4%), 

chemicals and mathematics were favorite disciplines (42.9%), interest in research 
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(41.4%), pharmacist seems to be a socially respected job (35.7%), it is an 

alternative to the medical department (52.8%), because of decision of parents 

(27.1%).  

As far as the image of the current pharmacist is concerned, there are 

students who believe that this is a big responsibility (72.9%), a medical 

profession (64.3%), a job that can give a sense of satisfaction (75.7%), a job with 

intellectual thinking (70.0%), a profession rooted in science (58.6%), a job with 

satisfactory income (81.4%). 

As for the future place of work, the girls were most likely to be hired to 

work in medical institutions, followed by research institutions, then by decreasing 

order: pharmacies, pharmaceutical companies, chemical companies, as admini-

strative officials, medical and hygiene organizations, pharmaceutical companies. 

Men were hoping for work in medical institutions, pharmaceutical companies, 

and less in pharmacies, research institutes, administrative positions, pharma-

ceutical companies, chemical companies, health and sanitation organizations. 

Based on the results of the survey, we found that about a third of the 

respondents did not believe that pharmacists would have a respected role in 

multidisciplinary teams or in public.  

The results of self-evaluation were analyzed. About a half of the students 

in all the items evaluated themselves as being equal to others. For the sense of 

responsibility, the enthusiasm for wanting to be a pharmacist, the adaptability 

tended to be evaluated as superior to the standard.  About a quarter of the 

students also said that they had no confidence in taking leadership roles or 

thinking logically when compared with the average person.  

We therefore believe that schools and pharmacy educators need to teach 

students not only a pharmaceutical care but to explain the various roles that every 

pharmacist can play in the future. They should also support students by providing 

training and introducing new methods of learning to develop their professional 

attitude and leadership skills. 

 

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ 

С.Ю. Паліс, І.І. Дроник 

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Формування випускника ВНЗ як професіонала, тобто людини, здатної 

успішно вирішувати різні задачі у своїй сфері, актуальна завжди. Завдання 

вищої освіти – не озброїти знаннями випускника (це неможливо, оскільки 

кількість знань зростає постійно), а виховати людину, яка володіє 

способами розв‘язання різних проблем у межах професії.  

Визначальним компонентом організації навчальної діяльності є 

мотивація. Будь-яка діяльність людини завжди спричинена потребою. Саме 

потреба штовхає особистість на пошук предмету чи предметів, які можуть 
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задовольнити потребу. Спонукання до оволодіння конкретним предметом 

потреби є мотивом діяльності, отже, мотив - предметна форма потреби. 

Метою роботи було розглянути проблему мотивації студентів другого 

курсу стоматологічного факультету до навчання та визначити чинники, які 

впливають на формування позитивних мотивів навчально-пізнавальної 

діяльності студентів. 

В опитуванні взяли участь 86 студентів другого курсу. 

Аналіз отриманих даних за методикою показав, що 53% студентів 

мають високий та вище середнього мотив набуття знань, тоді як низький 

рівень мають 40% студентів, мотив оволодіння професією, формування 

важливих професійних знань присутній у 20% студентів (високий рівень та 

вище середнього).  

54% студентів другого курсу не стурбовані намірами оволодіти 

професійними навичками. Це може бути пов‘язане з тим, що студенти-

другокурсники не чітко уявляють зміст майбутньої професійної діяльності. 

Отримати диплом при формальному засвоєнні знань мають намір 81% 

студентів (високий та вище середнього). 

Отже, найбільш обраними мотивами стали: «бути висококваліфіко-

ваним спеціалістом», «отримати диплом», «набути глибокі та міцні знання». 

Студенти другого курсу хочуть стати спеціалістами своєї справи, але не 

усвідомлюють, що це означає, які зусилля треба докласти, щоб стати 

фахівцем своєї справи. Мотив «набути глибокі та міцні знання» (пізнавальні 

інтереси) показали 48% студентів, тобто майже половина.  Значна частина 

студентів має соціальний та спонукальний мотив «отримати схвалення 

батьків та оточуючих», «досягти поваги викладачів». Серед студентів дру-

гого курсу значне місце займає соціальний мотив навчання в університеті. 
На нашу думку, така структура мотивів навчально-професійної діяль-

ності відображає стан сучасної шкільної освіти, яка не спрямована на фор-
мування у школярів інтересу до отримання знань. Можна стверджувати, що 
у шкільному навчанні відсутні необхідні умови для формування потреби у 
теоретичному осмисленні явищ дійсності та адекватної їй здібності – 
теоретичного мислення. Тому, формування правильної мотивації на занят-
тях повинне займати не останнє місце в структурі навчального процесу. 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

Н.П. Пентелейчук, Т.О. Семенюк, Ю.Ю. Малик 

Кафедра гістології, цитології та ембріології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним із важливих завдань підготовки медичних працівників в умовах 

реформи системи охорони здоров‘я України є досягнення високого рівня 

підготовки майбутніх фахівців, формування в них соціальної та трудової 

активності. Самостійна робота як форма навчальної діяльності є важливим 

елементом освітнього процесу. Велике значення має самостійність студентів 

у вивченні дисциплін, від опанування яких залежить успішне формування 
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професійної спрямованості, підготовки високоосвічених спеціалістів, 

здатних органічно поєднувати наукові знання з практичною діяльністю. 

З дидактичної точки зору самостійне навчання перспективне тим, що 

не суперечить сучасним педагогічним теоріям і може стати однією з форм 

інтегрованого навчання. При переході до нових освітніх стандартів в системі 

вищої медичної освіти відбувається збільшення у робочих програмах годин 

на самостійну роботу студентів. І відповідно до цих програм певна кількість 

навчального матеріалу пропонується до самостійного опрацювання. 

Розуміння проблеми самостійності студентів у навчальному процесі – це 

основа відповідального ставлення до професійної підготовки майбутніх 

фахівців. Без самостійної роботи з підручниками, довідниками неможливо 

засвоїти матеріал, адже лише прослуховування лекцій не дає змогу 

ознайомитися з усіма питаннями навчальної дисципліни. Таке навчання 

допомагає кожному студенту розкрити свій потенціал можливостей, сприяє 

максимальному розвитку творчого мислення, привчає студентів вдумуватись 

у сутність явищ, радіти кожному, самостійно здобутому результату. У 

процесі підготовки розвивається цілеспрямованість, активність, динамічність 

і продуктивність мислення, міцність і оперативність пам‘яті, прагнення до 

досконалості і віра у свої сили. Самостійність студентів у навчальній 

діяльності пов‘язана з формуванням у них навиків творчої праці. 

Під час самостійного опрацювання студентом навчального матеріалу 

відбувається закріплення та поглиблення знань з предмету, але й активне, 

цілеспрямоване вивчення нового матеріалу без безпосередньої участі в 

цьому процесі викладача, що розвиває особистісну автономність студента. 

Самостійна позааудиторна робота сприяє формуванню у студентів таких 

якостей, як здатність до самоорганізації, розвиток та стійкість мотиваційної 

компоненти, раціональне використання часу, розкриває творчу складову, 

виносить на свідомий рівень актуалізацію внутрішніх мотивів студентів до 

навчання та пізнання нового матеріалу. 

Для забезпечення самостійної пізнавальної роботи студентами у 

викладача обов‘язково повинні бути методичні рекомендації до виконання, 

які б слугували теоретичним та практичним обґрунтуванням дій студента. 

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів включає в себе 

розробку методичних вказівок, вибір навчальної, довідкової, методичної та 

наукової літератури. Більшість тем супроводжуються електронними 

підручниками, навчальними відеофільмами, фотоматеріалами. Правильна 

організація самостійної роботи студентів дає можливість покращити їхню 

теоретичну підготовку, вдосконалювати практичні навички, розвивати 

клінічне мислення і вміння працювати. 

Самостійна робота дає величезне поле для реалізації студентом 

індивідуальної відповідальності за якість професійної підготовки залежно 

від власних зусиль. Студент стає ініціатором пошуку знань, формування 

навичок і всього спектра різноманітних компетентностей, необхідних у 

подальшій діяльності. 
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ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ В УМОВАХ КРЕДИТНО-
МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

Б.В. Петрюк, Ю.М. Мишковський, І.І. Білик, Р.І. Сидорчук  
Кафедра загальної хірургії  

Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На теренах самостійної України освітній процес вже тривалий час 

зреалізовується згідно вимог Болонської системи.  Як відомо, провідною 

задачею кредитно-модульної системи є підвищення якості підготовки 

студента з метою забезпечення його конкурентоспроможності на сучасному 

ринку праці. Це стосується і вишів медичного спрямування. Перехід до 

такої моделі організації навчального процесу потребує від викладача 

оволодіння системою методологічно-педагогічних знань і вмінь, що 

особливо актуально при вивченні будь-якої клінічної дисципліни, зокрема 

загальної хірургії.  

Формування у студента клінічного мислення є можливим лише за 

наявності достатнього рівня теоретичних знань. Важливо врахувати ту 

обставину, що студенти 3-го курсу щойно приступили до вивчення 

клінічних дисциплін. До цього вони займалися на теоретичних кафедрах, де 

були свої особливості навчального процесу із акцентом на теоретичні 

знання. Особливої потреби у відпрацюванні будь-яких практичних навичок 

у процесі навчання там, зазвичай, не виникало.  

Із загальної хірургії розпочинається знайомство студентів із клінікою 

хірургічних хвороб. Набуті ними теоретичні знання, вміння та практичні 

навички  мають слугувати базою для подальшого вивчення таких дисциплін, 

як факультетська та шпитальна хірургія. Як відомо, хиткий фундамент не 

дозволяє створити міцну надбудову. Саме ця обставина пояснює значимість 

загальної хірургії для студента-лікувальника та педіатра. 

Останнім часом студентам стає вчитися дедалі важче. І не тільки через 

відсутність у них мотивації, хоча це дійсно потужний спонукач до навчання. 

Галузеві освітні програми також не сприяють підвищенню якості навчання 

– зміни, які час від часу відбуваються в них, аж ніяк не на користь студенту. 

Інтенсивність навчального процесу постійно зростає. Останнім часом 

кількість практичних занять із загальної хірургії поступово зменшувалася, а 

обсяг теоретичного матеріалу, який потрібно засвоїти в процесі вивчення 

даної дисципліни, залишався незмінним. Саме з цієї причини доводилося 

об‘єднувати по дві-три теми. Однак останні зміни в галузевій програмі з 

загальної хірургії передбачають збільшення кількості лекцій і практичних 

занять, а це позитивний момент. 

Зрозуміло, що надто великий обсяг теоретичного матеріалу не може 

бути якісно засвоєним навіть сумлінним студентом, привченим із першого 

курсу серйозно ставитися до навчання. Крім того, студенти мають 

готуватися й до інших предметів. Таким чином відбувається таке собі 

сортування, коли робиться акцент на предметі, котрий більше заслуговує на 
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увагу. І не обов‘язково це має бути дуже важлива дисципліна, просто 

попався більш вимогливий чи прискіпливий викладач. 

Вирішення поставлених задач, а саме набуття теоретичних знань, вмінь 

і оволодіння практичними навичками, можливе лише за умови тісної 

взаємодії між викладачем і студентом. Останній, на жаль, має слабку 

мотивацію до навчання. З огляду на цей беззаперечний факт, зростає роль 

викладача як організатора та каталізатора навчального процесу. Однак, за 

таких умов може виникнути протиріччя. З одного боку – це необхідність 

дотримуватися загальноприйнятих методологічних стандартів: чіткий 

розподіл заняття на часові етапи (початковий, основний, заключний), 

використання найбільш поширених методів контролю рівня теоретичних 

знань – опитування, тестування, клінічний розбір хворих та вирішення 

клінічних задач). З іншого боку – необхідність зростання мотивації студен-

тів до навчання.  

Викладач, якому важливий кінцевий результат навчального процесу,  

часом може відступити від традиційних стереотипів, тобто мати право на 

певну імпровізацію. До прикладу,  опитування він може проводити не на 

початку заняття, а у процесі перевірки тестових завдань і вирішення 

клінічних задач, починаючи від простих і закінчуючи ускладненими. При 

цьому відійти від шаблону та надавати перевагу тестам на підстановку, 

послідовність дій. Для кращого оволодіння такими практичними навичками,  

як накладання бинтових, гіпсових пов‘язок і транспортних шин, застосу-

вання методів тимчасової зупинки кровотечі (притиснення судини на 

протязі, максимальне згинання кінцівки в суглобі, накладання кровоспин-

ного джгута), визначення групи крові та резус-належності, вправлення 

вивихів, аналіз результатів лабораторних та інструментальних методів 

дослідження, читання рентгенограм, корисно застосовувати елементи гри. 

Важливо, щоб практичне заняття, за можливості,  супроводжувалося 

роботою з тематичним  хворим. Потрібен постійний тренінг, щоб під час 

опитування та об‘єктивного обстеження пацієнта у студента не виникало 

труднощів, він не повинен боятися хворого. За такої умови студент 

навчиться встановлювати вірогідний діагноз, а це дозволить визначити 

оптимальну лікувальну тактику. Таким чином формується клінічне 

мислення. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ГІНЕКОЛОГІЇ 

С.В. Печеряга  

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Впроваджена в медичній освіті України кредитно-модульна система 

навчання направлена на підвищення якості освіти шляхом засвоєння 

студентами теоретичних знань та кваліфікаційних навичок, що 

відповідають сучасним потребам, та підвищення мотивації студентів до 
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навчання. Кінцева мета освітнього процесу на сьогодні – підготовка 

кваліфікованого спеціаліста, що має сучасні теоретичні знання та оволодів 

достатнім рівнем практичних вмінь та навичок, а також має здатність та 

бажання до самовдосконалення. З огляду на це головним завданням 

викладання гінекології є розвиток у студентів клінічного мислення, що 

досягається синтезом глибоких теоретичних знань, практичних навичок та 

клінічного досвіду. 

Методика проведення практичного заняття багато в чому залежить від 

авторської індивідуальності викладача. Після вступного слова, що 

відображає актуальність досліджуваної теми та відповідей на незрозумілі 

питання, проводиться вихідний контроль рівня знань студентів для 

визначення їх рівня підготовки. На кафедрі акушерства, гінекології та 

перинатології тестовий контроль проводиться в комп‘ютерному класі. 

Викладачі намагаються розвинути у студентів клінічне мислення та 

можливість самостійно аналізувати різні ситуації. У зв'язку з цим, в 

навчальному процесі широко використовуються активні методи навчання: 

робота в групах, рольові та ділові ігри, ситуаційні завдання, семінари по 

типу «круглого столу», «мозковий штурм» та інше. В основній частині 

практичного заняття ми використовуємо різні форми співбесіди, що 

поєднуються з дискусією, переглядом тематичних відеофільмів, розбором 

клінічних історій, відпрацюванням основних практичних навиків на 

фантомах. Робота з пацієнтками, присутність на операціях, маніпуляціях є 

обов‘язковою складовою частиною наших практичних занять, що спонукає 

зробити навчання цікавим та дозволяє не тільки добре засвоїти необхідний 

обсяг знань, а й придбати необхідні компетенції.  

Безперервне навчання практичним навичкам і контроль за їх технічно 

правильним виконанням в повсякденній практиці – одне з важливих завдань, 

що стоять перед медициною сьогодні. Отже, велике місце в навчанні займає 

оволодіння студентами певним переліком практичних навичок: огляд 

шийки матки в дзеркалах, бімануальне дослідження, взяття мазка на флору, 

на онкоцитологію та кольпоцитологію. За період навчання, кожна з 

практичних навичок відпрацьовується неодноразово на фантомі, сумісно з 

викладачем. При роботі із студентами викладач звертає увагу на алгоритм 

проведення навички та засвоєння кожного елементу практичної навички. На 

останніх заняттях проводиться оцінка ступеня опанування студентом даних 

навичок.  

Крім цього кафедрою розроблено певний перелік клінічних ситуа-

ційних завдань з кожної теми. Ситуаційні задачі опрацьовуються як інди-

відуально зі студентами, так і в малих групах. Даний вид роботи направ-

лений на формування у студентів навиків клінічного мислення, творчої уяви 

та моделювання тактики лікаря в конкретній клінічній ситуації. 

Таким чином, організація навчального процесу з гінекології на кафед-

рі сприяє формування у студентів компетентнісного підходу, власної сис-

теми знань, умінь і навичок з  гінекології, а також формуванню клінічного 

мислення.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ 

А.А. Піддубна 
Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Головна мета виховання – набуття молодим поколінням соціального 
досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення 
високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, неза-
лежно від національної приналежності, рис громадянина України, розви-
неної духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, 
екологічної культури. Основними цілями виховання громадянина України 
треба вважати: високу освіченість; національну свідомість, працелюбність, 
соціальну активність; високі моральні якості; патріотичність; зорієнто-
ваність на шанобливе і поважливе ставлення до себе й оточення; відпо-
відальність; жертовність; благородство, оптимістичність світогляду; почут-
тя власної гідності й чемності; вольовитість, мужність; чуттєво-емоційну та 
поведінкову культуру.  

Глобалізація, що розгортається в сучасному світі, впливає на життє-
діяльність вищої школи і повинна враховуватись в організації навчально-
виховного процесу у вищих закладах освіти. Інтеграція у європейське і 
світове співтовариство визначає основні напрями реформування навчально-
виховного процесу, зумовлює новий підхід до організації виховної роботи 
серед студентської молоді. Все це вимагає кардинальних змін у змісті 
освіти, демократизації управління освітою, перебудови відносин між 
викладачем та студентом, які повинні стати партнерськими в нових умовах. 
Як тільки випускник школи потрапляє у вузівську аудиторію (університет, 
інститут, коледж), він потребує до себе особливої уваги, чекає від 
викладача не тільки нової інформації, нових знань, але й доброзичливого 
ставлення до себе. Він потребує відповідного схвалення своїх успіхів, 
підтримки, допомоги в організації самостійної роботи, порад у науково-
дослідній роботі.  

Студент як особистість, майбутній спеціаліст, сприймає процес 
навчання не тільки розумом, а й душею, почуттями, напружуючи при цьому 
волю, формуючи свій характер та світогляд. Особливе місце в організації 
виховного процесу серед студентської молоді на кафедрі клінічної імунології, 
алергології та ендокринології відводиться розв‘язанню завдань професійного 
виховання , метою якого є формування у студентів поваги до обраної про-
фесії, вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого 
потенціалу майбутнього фахівця. Кафедра є важливою ланкою реалізації 
виховного потенціалу ВНЗ, де планують, визначають мету і завдання 
виховної роботи, її організаційні принципи, керуючись концептуальними 
засадами гуманітарної освіти в України, іншими нормативними документами 
з актуальних проблем виховання студентської молоді, враховуючи специфіку 
навчального закладу, запити і потреби студентів. 

Виховна робота кафедри полягає в наступному: формування професій-
них якостей сучасного спеціаліста як людини, особистості; проведення 
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професійно-орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, культурно-виховної 
роботи серед студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, 
залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-
освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності; сприяння роботі 
рад студентського самоврядування факультетів, гуртожитків; навчального 
закладу в цілому; безпосередня участь у реалізації заходів, що проводяться 
ректоратом, на факультетах, у гуртожитках, клубах; організація роботи 
наставників академічних груп студентів (участь у навчально-виховних і 
громадських, культурно-освітніх і культурно-виховних заходах у групі; 
робота з активом академічної групи, індивідуальна виховна робота зі 
студентами групи; студентами, які проживають у гуртожитках та ін.). 

В організації виховної роботи тісно поєднуються функціональний і 
цілісний підходи до формування особистості. На нашу думку, треба 
виділити такі пріоритетні напрямки у виховній роботі: духовно-моральне 
виховання; трудове виховання і професійне самовизначення особистості; 
естетичне і патріотичне виховання.  

Організація виховної роботи серед студентської молоді повинна 
здійснюватися за такими напрямками: 

1. Виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, високоосвічени-
ми людьми, носіями політичної, професійної, правової, інтелектуальної, 
естетичної, фізичної та екологічної культури.  

2. Підготовка свідомої національної інтелігенції, виховання духовної 
еліти нації, примноження культурного потенціалу. 

3. Створення необхідних умов для розвитку особистості шляхом залу-
чення до науково-дослідницької, технічної, громадської, культурно-просвіт-
ницької, оздоровчо-спортивної, правоохоронної діяльності. 

4. Гармонійний розвиток особистості шляхом поглиблення контактів з 
оточуючим світом, культурою, мистецтвом. 

5. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вживанню алко-
голю, наркотиків, викорінення шкідливих звичок. 

Таким чином, керуючись наказом Міністерства освіти і науки України 
―Про вдосконалення керівництва виховної роботи у навчально-виховних 
закладах‖, лише в спільній роботі викладачів і студентів, через спілкування 
в навчальному процесі та позааудиторний час можливе виховання 
високопрофесійної особистості, патріота, готового працювати в умовах 
інтенсивного розвитку економіки, демократизації суспільного життя, 
входження України у світове співтовариство. 
 

ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО 
СТРУКТУРОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ІСПИТУ (ОСКІ)  

НА КАФЕДРІ ХІРУРГІЇ №1 
І.Ю. Полянський 

Кафедра хірургії №1 
Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Покращення практичної  підготовки студентів є одним з пріоритетних 

завдань навчального процесу на кафедрі хірургії №1. Окрім виконання 
вимог освітніх програм та навчальних планів, де визначено перелік 
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практичних навичок та ступінь їх засвоєння, якими повинні оволодіти 
студенти на практичних заняттях, на кафедрі активно працює студентський 
науковий гурток. У план його роботи, окрім науково-практичних тем з 
різних нозологій,  включена і практична підготовка гуртківцями основних 
хірургічних маніпуляцій, якими повинен володіти лікар загальної практики. 
Це у першу чергу вміння володіти деякими хірургічними інструментами, 

технікою зав᾽язування вузлів, методів зупинки зовнішньої кровотечі та ін. 
Хоча ці маніпуляції входять в навчальні плани інших кафедр, однак, як 
свідчать досвід, далеко не всі студенти оволоділи ними в достатньому 
обсягу до ІV курсу.  

Нові вимоги до практичної підготовки зумовлені введенням ОСКІ, як 

складової  державної атестації студентів.  У зв᾽язку з цим, співробітниками 
кафедри  хірургії №1  проведена робота із створення двох станцій ОСКІ-І: 
«Збір скарг та анамнезу у хворих хірургічного профілю» та «Фізикальне  
обстеження хірургічного хворого із визначенням симптомів».  

Були визначені основні нозологічні форми гострих хірургічних 
захворювань, які викладаються на ІV курсі, стандартизовані методи 
суб‘єктивного та об‘єктивного обстеження пацієнтів, розроблені сценарії 
проведення іспиту, контрольні листи та критерії оцінювання, проведено 
навчання волонтерів. 

У підготовці до іспиту  на практичних заняттях  акцентується увага на 
створенні алгоритму суб‘єктивного обстеження пацієнтів з теоретичним 
обґрунтуванням патогенезу виникнення кожної із скарг та її клінічного 
значення. Для цього залучається інформація із суміжних предметів, які 
студенти вивчали на попередніх курсах. 

Створений алгоритм об‘єктивного обстеження пацієнтів, який  
базується на знаннях, отриманих студентами на  кафедрах анатомії, 
топографічної анатомії та пропедевтики внутрішніх хвороб із акцентом на 
особливості техніки виконання хірургічних симптомів та обґрунтованої 
інтерпретації результатів обстеження.  

Всі ці  матеріали відображені на сайті кафедри та у підготовленому  
навчально-методичному посібнику. 

Для студентів передбачені окремі консультації з методики проведення 
ОСКІ-І, дотримання алгоритмів опитування пацієнтів та методик виконання 
основних хірургічних симптомів, включених у іспит. 

Проведена комплексна навчально – методична  підготовка дає 
підстави для оптимістичного прогнозу результатів ОСКІ-І. 
 

ADVANTAGES OF MULTIDISCIPLINARY APPROACHES AT 
“HISTOLOGY, CYTOLOGY AND EMBRYOLOGY” PRACTICAL 

CLASSES 
I.S. Popova, L.A. Andrushchak  

Department of Histology, Cytology and Embryology 
Higher State Educational Institution of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

One of the aims of Medical University is to develop clinical thinking for 

students as future medical practitioners. Theoretical knowledge, supported by 
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wide clinical thinking is the basis for a successful medical practice of any 

specialization. These skills medical students can acquire starting from the first 

year of studies. Therefore, the aim of academic process at the Department of 

Histology, Cytology and Embryology at Bukovinian State Medical University is 

aimed not only to provide profound theoretical knowledge, but also to develop 

practical interdisciplinary skills. 

One of the tools which can be effective in proceeding with clinical thinking 

development is implementation of problematic tasks with interdisciplinary 

integration. For example, content module №2 (―General organization of tissues‖), 

that is the part of Module №1 (―General Histology and Embryology‖) involves 

topics that are highly integrated with other fundamental disciplines like Anatomy, 

Physiology and Pathology. In this order tutors are regularly using clinically-

oriented tasks, which may include solving a problem, based on clinical symptoms 

and result of laboratory analyses. In this order first-year students can try 

themselves in analyzing different spheres of their knowledge to solve a possible 

clinical situation. Therefore, it important to integrate with other disciplines during 

practical classes. 

Moreover, data on normal histological structure of tissues is a fundament 

for successful diagnose of pathologically changed tissues. Pathologist‘s 

examination of biopsy material is an obligatory step of investigation in many 

medical fields. Thus, to confirm a specific pathologic problem one should first of 

all be aware of normal condition. These skills are obtained by students during 

practical seminars of Module №1 and Module №2 at the Department of 

Histology, Cytology and Embryology. By the means of microscopic examination, 

flash-cards, electronic atlases students can obtain all necessary knowledge on 

normal histological structure of all tissues of human body and make further 

integration with Pathology.  

As a result, Modules of ―Histology, Cytology and Embryology‖ subject, 

which is proceeded by medical students during their first year‘s second semester 

in BSMU, depicts all current aspects of general histology and cytology and 

provides with all essential practical skills for future medical practitioners of 

various fields. Assimilation of the academic discipline gives students profound 

knowledge on basic histological methods of investigation, general organization of 

cellular level of human organism which can be integrated with other medical 

dіsciplines. 

 

СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ТА ЗНАЧУЩИХ РИС 

ХАРАКТЕРУ СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ 

В.Б. Попович, С.Є. Дейнека, Н.Д. Яковичук, А.О. Міхєєв, В.С. Джуряк 

Кафедра мікробіології та вірусології 

Вищий навчальний державний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Соціальний запит на майбутнього професіонала визначає держава. 

Перед вищою школою поставлені важливі завдання щодо професійної 

підготовки студентів. По закінченню закладу вищої медичної освіти 
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студент набуває високих знань та вмінь, що впевнено дозволяє йому 

почуватися в сучасному суспільному середовищі. Студент вміє реагувати на 

вимогу часу, для нього зрозумілі інноваційні процеси, що відбуваються в 

суспільстві, він легко приймає результативні рішення і звичайно несе 

відповідальність за них. Рівень даних якостей у студента впливає на 

значущість виконання професійних обов‘язків, на вимоги до особистісних 

якостей майбутнього фахівця. Тому, велике значення має формування рис 

характеру студентів упродовж навчання як професійно, так і соціально 

значущих. 

Гуманні риси характеру надають реальну можливість застерегти 

студента від неспромоги виконувати по закінченню навчального закладу ті 

чи інші завдання поставлені перед ним. У структурі цілей виховання 

особистісна складова покликана забезпечити самореалізацію, 

самоствердження, самовиховання. Звичайно, всі ці риси неабияк залежать й 

від самого характеру людини. Дана проблема виховання розроблялась з 

давніх часів, і в сучасній термінології чітко поставлена А.Макаренком, який 

був глибоко переконаний, що педагог при викладанні будь-якого предмету 

має право втручатися в розвиток характеру і ставити певні соціальні цілі 

для формування особистості студента в цілому. Але, у кожному окремому 

випадку це потрібно вирішувати індивідуально. Тим паче, що одна справа – 

мати право, а інша справа – уміти це робити.  

Отримуючи медичну освіту студент-медик опиняється в великому 

числі однакових соціально адаптованих сформованих лікарів, перед якими 

стоїть завдання отримати якісну роботу, від якої буде залежати подальший 

розвиток кар‘єрного росту. І тому відіграє важливу роль формування 

студента під час навчання як соціально захищеного працівника в цілому.  

Завданням викладача є формування професійно і соціально значущих 

рис характеру студентів в умовах навчання. Виходячи з цього завдання 

педагог повинен брати до уваги такі риси студента, як ставлення студента 

до самого себе (саморозвиток, самовіддача, самодіяльність, самокритика, 

самооцінка, самореалізація, самоствердження та ін.); ставлення студента до 

своєї професії в соціумі (ініціативність, трудолюбивість, дисциплінованість, 

добропорядність, організованість, креативність, відповідальність, вічливість, 

толерантність, надійність, миролюбивість, привітність та ін.). Ще багато 

несформованих рис можна поставити до даного числа, що будуть теж мати 

важливе значення при формуванні соціально адаптованого, професійно 

сформованого високоякісного фахівця. 

Стійкий динамічний стереотип, що об‘єднує риси характеру, сприяє 

виробленню в студента складної системи саморегуляції, адаптації, 

захисного механізму самосвідомості. Самосвідомість, як відомо, це оцінка 

своїх дій, вчинків, та їх наслідків, потреб, думок, морального обличчя, 

мотиви поведінки, свої життєві професійні цілі.  Керуючись самосвідомістю 

студент формує своїми діями майбутні професійні риси, як і принесуть 

йому користь, допоможуть визначити свою професійну позицію. 
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Суспільство потребує гуманного, творчого, висококваліфікованого 

фахівця, трудівника, господаря і громадянина. Свідома діяльність завжди 

мотивована і в зв‘язку з цим тісно пов‘язана з вольовими якостями 

особистості. Воля сучасних педагогів, у нелегкий час оптимізації важливих 

галузей, дозволить на своєму педагогічному шляху по маленькій краплинці 

об‘єднати в єдине русло свій високий ступінь професійної, соціальної, 

трудової активності, культури, гуманності, мобільності та дати поштовх до 

формування особистості студента при підготовки фахівця, так, щоб це 

позитивно впливало на визначені показники фахової діяльності. 

 

ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОДЕЛІ НАУКИ 

А.А. Мойсей, Л.Б. Потапова  

Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Ідея єдності матеріального (науково-технічного), соціального і 

морального прогресу в суспільстві – центральна в оцінці перспектив і 

спрямованості руху державотворчого процесу. Дієздійснення цієї ідеї є 

досяжним за умов докорінного методологічного оновлення арсеналу 

реформування суспільного життя.  

Одним із перших мислителів, котрий запропонував спільний шлях 

одночасного безкровного розвитку індивіда і суспільства був Георг-

Вільгельм-Фрідріх Гегель, який зазначав: «Тріумф пізнання ознаменовує 

собою примирення протилежностей». 
Для державотворчого процесу в Україні опрацювання способу 

пізнання світу як інструменту примирення протилежностей має осно-
воположне значення, тому, що будь-який крок на шляху удосконалення 
способу життя суспільства яке пов‘язане з велетенською системою 
зовнішньовіддалених явищ і подій, спричиняє рух чисельних процесів та 
механізмів, охоплюючи галузі соціально-економічні, гуманітарні і політичні.  

Щоб поліпшити удосконалити, життя в Україні, потрібно оволодіти 
способом швидкого отримання знань і прогнозів, конкретних кількісних і 
якісних характеристик та рекомендацій, які зумовлюють здобуття сподіваних 
результатів. Стратегічною підвалиною означених процесів може слугувати 
сучасна методологія моделювання інформації. Її сутність полягає в підміні 
висхідного об'єкта вивчення адекватною моделлю. Сучасне моделювання 
інформації містить у собі узагальнення методів наукового дослідження, 
поєднаних з сучасною технологією формування і подання інформації. 

Методологічний цикл формування і подання інформації з будь-
якої соціально значимої проблеми є необхідністю, вимагає бачення відправ-
ником інформації та висвітлення перед одержувачем відомостей моделі, 
алгоритму і програми управління об'єктом, який цікавить. 

Означений методологічний цикл лише тоді віддзеркалює основні 

етапи пізнання світу і сприяє розвиткові обох півкуль мозку учасників 

комунікативного процесу, коли він опрацьовується відповідно до основних 

законів управління комунікативним процесом.  
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Дії законів управління комунікативним процесом як і будь-яких 

інших законів суспільства реалізуються через свідому діяльність людей на 

підставі активного використан6ня принципів і методів, притаманних 

досліджувальній діяльності, а також граничного визначення об'єкта науки 

управління комунікативним процесом у соціальній роботі та її предмета. 

Методологічний цикл «модель-алгоритм-програма» управління об‘єк-

том, який цікавить, репрезентує той спосіб пізнання світу, який може 

слугувати інструментом примирення суспільно значимих протилежностей, 

тому що покладається на систему загальнолюдських принципів формування 

і подання інформації. 

Сутність наукової освіти-сполучення необхідного мінімуму фунда-

ментальних знань з новітніми технологіями досліджень, які слугують 

універсальними засобами і не завжди залежать від галузевої специфіки. 

Однією з умов ефективної роботи фахівця є вміння формувати і подавати 

інформацію у послідовності: модель-алгоритм-програма управління об‘єк-

том, який цікавить. Для цього необхідно підвищувати загальну-мето-

дологічну культуру студентів, а також вносити до навчальних програм з 

різних спеціальностей обов‘язкове оволодіння основами моделювання 

інформації, балансувати опанування елементами «модель-алгоритм-програ-

ма» у формуванні та подаванні відомостей під час фахової підготовки. 

Багатоцільовий характер моделювання фахової інформації дає змогу 

поєднати зусилля вчених з різних спеціальностей у вузах, допоможе 

синтезові наукового і навчального процесів. Реалізувати навчальну прог-

раму як модель, що віддзеркалює і випереджає сучасний рівень науки, 

спроможний такий фахівець, який діє в перших лавах. А сенс усіх 

перетворень у країні проявляється у спроможності суспільства вирішувати 

внутрішні протиріччя реального життя.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ НА КАФЕДРІ АНАТОМІ ЛЮДИНИ ІМ. М.Г. 

ТУРКЕВИЧА  

Т.В. Процак, К.Р. Хованець 

Кафедра анатомії людини імені М. Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці 

Анатомія – одна з фундаментальних дисциплін медицини, яка вив-

чається студентами вищих навчальних закладів. Викладання проводиться на 

першому та другому курсах, тому основним завданням є адаптація до вимог 

кредитно-модульної системи та засвоєння навичок. 

Навчальний процес підготовки студентів із дисципліни анатомія 

людини можна поділити на три частини: тестова підготовка, аудиторна та 

позааудиторна самостійна робота. З першого заняття на кафедрі розпо-

чинається робота з вивченням анатомічної термінології, роботою з 

вологими препаратами, муляжами та таблицями згідно тем практичних 

занять та змістовних модулів. 
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Анатомія як базова наука має бути медично орієнтованою більш 
практично 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 анатомічних  
препаратів під керівництвом викладача, з метою опанування практичних 
навиків. Засвоєння практичних навичок стимулює цікавість до предмета і 
сприяє активному мисленню.  

Лекційна аудиторна робота є особливо важливою для студентів і вима-
гає кропіткої підготовки. Використання мультимедійних презентацій суттєво 
економлять час лектора, створюють атмосферу ділового спілкування, під-
вищують мотивацію до вивчення дисципліни та якість засвоєння матеріалу. 

Кафедрою анатомії ім. М.Г. Туркевича розроблено структурно-логічну 
схему навчального процесу для спеціальності ―Медицина‖. Здійснена 
структуризація навчальної програми на 3 модулі. Для кожного заняття 
розроблено навчально-методичну документацію: методичні розробки та 
вказівки для викладачів та самостійної роботи студентів, ситуаційні задачі 
та тести, навчальні посібники. Використання комп‘ютерної програми 
Moodle у вищих медичних навчальних закладах значно розширює 
можливості дистанційного навчання, підвищує мотивацію студентів до 
навчання, надаючи їм можливість працювати у зручному для них режимі, 
сприяючи індивідуалізації навчання та ефективному оволодінню дисциплін. 
На кафедрі підготовлене методичне забезпечення, яким викладачі кафедри 
анатомії людини наповнили систему Moodle, що охоплює весь навчальний 
процес. Воно включає теми занять, детальний конспект, методичні вказівки 
щодо вивчення матеріалу, відеоматеріали, контрольні питання та тести. Це 
дає змогу студенту опанувати знання з анатомії людини і успішно 
підготуватися до складання модульного контролю. Також кафедрою 
передбачена індивідуальна робота студента: підготовка макета органу з 
гіпсу, з дерева, що урізноманітнює колекцію анатомічного музею кафедри. 

Отже, кафедрою створюються можливості кожному студентові реалі-
зувати себе в навчальній діяльності для його самопізнання, самовиховання 
та самовдосконалення. Методичні підходи та заходи є адекватними та 
достатніми для досягнення стабільного та високого рівня успішності 
студентів. 

 

ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ У СТУДЕНТІВ – УМОВА ЯКІСНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ  

Т.В. Рева, І.В. Трефаненко, Г.І. Шумко, В.Б. Рева* 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і  професійних 

хвороб 

*Кафедра хірургії №2 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний заклад», м. Чернівці 

Професійна мотивація як властивість особистості є системою цілей, 

потреб, що спонукають студента до активного засвоєння знань, оволодіння 
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вміннями і навичками, свідомого ставлення до професії. Професійна 

мотивація відіграє роль компенсаторного фактора: в умовах недостатньо 

розвинених здібностей студент, за наявності професійної мотивації, може 

досягти більших успіхів, ніж здібний студент, у якого не сформована 

професійна мотивація. Тому цілеспрямоване формування у студентів 

професійної мотивації є одним із першочергових завдань вищої школи. 

Професійна мотивація – це сукупність чинників і процесів, які відби-

ваючись у свідомості, спонукають особистість до вивчення та ефективної 

реалізації професійної діяльності. Це – внутрішній спонукаючий чинник 

професіоналізму фахівця, його продуктивної професійної діяльності. 

Формування професійної мотивації студента є важливим фактором 

його конкурентності. Індивідуальні якості студента можуть сприяти чи 

успіху, чи невдачам у діяльності, що або утворює новий рівень мотивації, 

або знижує вже утворений у минулих видах діяльності.  

Науковці справедливо виділяють чинники, що сприяють формуванню 

в студентів позитивної мотивації щодо процесу здобуття медичної освіти: 

усвідомлення цілей навчання; розуміння теоретичного і практичного 

значення засвоюваних знань; емоційна форма викладу нового матеріалу; 

професійна спрямованість навчальної діяльності; вибір завдань, що 

створюють проблемні ситуації; наявність допитливості та пізнавального 

психологічного клімату в групі. На практичних заняттях студенти захоп-

люються процесом вирішення проблемного завдання, у ході якого прояв-

ляється їх самостійність, критичність думки, дослідницьке теоретичне мис-

лення, прагнення до самоосвіти й самовдосконалення. 

Джерела мотивів створюють позитивне ставлення до освітньої 

діяльності, якщо вони є її метою та результатом. Серед мотивів навчання 

майбутніх лікарів можна виділити передбачення результатів навчання. 

Наприклад, складання заліків, іспитів, оволодіння іноземної мови, доповідь 

на науковій конференції та ін. 

На базі загальної мотивації освітньої діяльності у студентів-медиків 

формується певне ставлення до різних предметів. Воно обумовлюється 

важливістю дисципліни для професійної підготовки майбутнього 

спеціаліста, інтересом до певної галузі знань чи проблемних питань, якістю 

викладання, труднощами під час оволодіння окремим предметом з огляду 

на різні здібності студентів, взаємовідносинами з викладачем певної 

дисципліни (тобто взаємодія, співробітництво та емоційний фон заняття). 

Емоції заряджають енергією й організовують мислення та діяльність 

студентів, зокрема й майбутніх медиків. За таких умов кожен відчуває 

комфорт, легкість, натхнення, що сприяє ефективному засвоєнню нового 

матеріалу. Усі ці мотиви можуть по-різному проявлятися на засадах 

взаємодії чи конкуренції та мати різний вплив на навчання. Загальне 

уявлення про мотиви навчальної діяльності у медичних закладах освіти 

можна одержати, тільки виявивши значущість для кожного студента всіх 

цих компонентів складної мотиваційної структури. 
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Отже, проблема мотивації навчальної діяльності характеризується 

винятковим значенням для формування та розвитку майбутніх лікарів, 

оскільки саме вона гарантує пізнавальну активність студентів, сприяє 

розвитку мислення, здібностей, засвоєнню нових знань, важливих для 

подальшої професійної діяльності. 

 

ABOUT THE NEED TO UPDATE  

THE METHODOLOGICAL PROCESS 

N.B. Reshetilova  

M.G. Turkevych Department of Human Anatomy 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 
Practical training of students in the modern educational system comes out 

on top, since it provides the link between the educational process and the 

subsequent employment of specialists and contributes to their effective work in 

future. Therefore, there is a need to change the educational curricula, teaching 

tools, involve the use of the latest technologies. It is necessary for the 

pedagogical staff to have the opportunity to continuously improve their skills and 

competencies. Modern requirements for the organization of the educational 

process in higher education consist of the continuous improvement of the process 

as a whole and its practical orientation in particular. 

The main direction of education modernization at the M.G. Turkevich 

Department of Human Anatomy is the continuous integration of practical skills 

training into classes, the consistency of training students in these skills with 

constant improvement, mandatory introduction of the level of assimilation into 

modular control. Its responsibility in this process is understood by all teachers, 

but it is quite difficult to introduce innovations into the educational process in a 

modern, constantly technologically advanced society. 

The goal of all reorganizations is not only getting the necessary knowledge 

base, but also acquiring the students the ability to collectively solve professional 

tasks, being in a stressful or unusual situation for them. Of course, for the 

students of the 1-2 courses that are engaged in the department, these tasks are 

simplified as much as possible, but the acquired skills will be a good basis for 

studying all clinical disciplines at senior courses. Increasingly, there is a need to 

update and modernize the methodological provision of practical classes in 

accordance with professional standards. Therefore, in recent times, the visibility 

of the classes is being updated and updated in accordance with modern 

technologies. Quite often, electronic atlases (plane and 3D) are used to visualize 

the material being studied, and a number of video materials aimed at a clinical 

interpretation of the received knowledge. The importance of transparency of 

requirements and control over the quality of assimilation is undoubtedly 

important. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ПЕДІАТРІЇ 

СТУДЕНТАМ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

М.О. Ризничук 

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Інтеграція в Європейський освітній простір вітчизняних медичних 

ВНЗів передбачає розбудову нової парадигми вищої освіти, яка базується на 

впровадженні в навчальний процес інтерактивних методів викладання, 

скерованих на освітній ріст як студента так і викладача. 

Враховуючи специфіку стоматологічної справи, майбутні лікарі 

акцентують свою увагу і зусилля, передусім, на фаховій майстерності та 

знаннях. Однак, педіатрія дає можливість правильно оцінити загальний стан 

юних пацієнтів та передбачити можливі несприятливі соматичні наслідки 

маніпулятивного та медикаментозного втручання лікаря-стоматолога. 

Відтак завдання викладачів зацікавити, продемонструвати актуальність і 

буденність проблем педіатрії, без розуміння яких не можливе становлення 

фахівця з вищою медичною освітою. Студенти здатні засвоювати матеріали 

навчально-методичних рекомендацій, однак активність та продуктивність 

самопідготовки здебільшого залишається проблемною.  

Зважаючи на потужний інформаційний та науково-технічний 

розвиток суспільства загалом та медичної галузі зокрема, доцільним та 

логічним є пошук нових методик викладання дисциплін у медичних вузах із 

метою підготовки кадрів, спроможних працювати над своїм постійним 

фахових ростом, однією із яких є метод «мозкового штурму». Даний метод 

передбачає проведення практичного заняття в 3 етапи: перший – постановка 

проблеми, другий – генерація ідеї, третій – комбінація, відбір та оцінка ідей. 

Тобто перед студентами моделюється конкретна клінічна ситуація, яка 

вимагає складання плану диференціально-діагностичного пошуку, 

клінічного мислення і переліку лікувально-профілактичних заходів. Таким 

чином студенти є реальними учасниками діагностично-лікувального 

процесу та отримують додаткову мотивацію щодо здобуття загальних знань 

і умінь з педіатрії. Разом з тим, обговорення відхилень від вікової норми, 

виявлених при огляді, та зміни результатів додаткових методів лабора-

торно-інструментальних досліджень дають можливість вибудувати патофі-

зіологічні ланцюги перебігу конкретного захворювання.  

Дана інтерактивна технологія навчання «мозковий штурм» дозволяє 

залучити до роботи всю аудиторію, тобто виховати командний дух 

співпраці і створити мотивацію студентів до вивчення педіатрії.  

Отже, сучасні технології навчання сприяють професійному зростанню 

та розвитку викладачів і студентів. Технологія «мозкового штурму» дає 

можливість ґрунтовно опрацювати необхідні теми і сформувати у 

виконавця почуття відповідальності, а в процесі роботи над цією техно-

логією підтримує інтерес дослідника-першопрохідця, що в майбутньому 

може бути реалізовано у науково-дослідницькій роботі. 
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ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕДІАТРІЇ 

М.О. Ризничук 

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Пріоритетним напрямком підготовки кваліфікованих кадрів на 

сучасному етапі розвитку медичної галузі є підвищення якості освіти, 

зокрема її дієвості, тобто здатності спеціалістів використовувати набуті 

знання і вміння на практиці. Це вимагає серйозних змін у підходах до 

навчання, структури і змісту навчального процесу, посилення мотивації до 

оволодіння професійними уміннями та навичками, а також уміння 

використовувати здобуті знання відповідно до попиту з боку практичної 

охорони здоров‘я.  

Кожному лікарю-стоматологу необхідне знання процесів росту та 

розвитку дитячого організму, що сприяє розумінню патологій 

зубощелепного апарату в дітей та дорослих та вирішенню подальшої 

тактики ведення пацієнта із своєчасним залученням спеціалістів суміжних 

спеціальностей. Успіх підготовки фахівців-стоматологів залежить від 

багатьох чинників, одним з яких є самостійна робота студентів (СРС). 

Актуальність проблеми опанування студентами методів самостійної роботи 

зумовлена тим, що в період навчання у вищому навчальному закладі 

закладаються основи професіоналізму, формуються вміння самостійної 

професійної діяльності. СРС є найважливішим компонентом педагогічного 

процесу, що передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та 

колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, 

так й позааудиторних занять, без участі викладача та під його 

безпосереднім керівництвом. СРС передбачає поетапне засвоєння нового 

матеріалу, його закріплення, відтворення на практиці, повторення матеріалу. 

СРС студентів є важливим засобом, який формує нові риси вищої освіти, та 

базується на індивідуалізації навчального процесу, дозволяє стимулювати 

пізнавальну активність і самостійність майбутніх фахівців.  

При організації СРС на кафедрі педіатрії та медичної генетики 

впроваджується класична технологія, яка передбачає такі основні етапи: 

підготовчий (нормування і планування); організаційний (організація СРС); 

теоретичний (навчально-методичне забезпечення); навчально-практичний 

(аудиторна та позааудиторна самостійна робота); контрольний (контроль і 

самоконтроль СРС студентом); корекційний (корекція викладачем і 

самокорекція студентом результатів самостійної роботи). На підготовчому 

етапі самостійна робота планується і нормується відповідно до навчального 

плану та графіку навчального процесу. Розроблені навчальні комплексні 

професійні завдання для СРС включають такі теми: анатомо-фізіологічні 

особливості органів дихання, серцево-судинної, травної та сечової систем у 

дітей; вітаміни та їх значення для розвитку дитини; семіотика гіпо- та 

гіпервітамінозів у дітей; синдром кишкового токсикозу з ексикозом у дітей; 
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визначення ступеню та типу ексикозу; дієтотерапія, оральна регідратація, 

принципи інфузійної терапії при кишковому ексикозі. Наявні методичні 

матеріали дозволяють студенту працювати в індивідуальному режимі, 

формувати та вдосконалювати професійні знання і вміння, перевіряти та 

коригувати свою діяльність. Використання алгоритмів самоконтролю 

студентів як на заняттях, так і в умовах виконання самостійних позаауди-

торних завдань із метою перевірки, сприяє підвищенню результативності 

навчально-пізнавальної діяльності. Оскільки СРС студентів – це творча 

діяльність із набуття та закріплення наукових знань, вона передбачає дві 

складові: самостійну теоретичну і практичну підготовку. Для реалізації 

самостійної теоретичної підготовки необхідні такі чинники: бажання 

вчитись і необмежена кількість необхідної літератури. Тому кожний 

студент повинен максимально повно бути забезпеченим необхідними 

підручниками, посібниками, довідковою літературою, методичними 

матеріалами з педіатрії. Найчастіше студенти користуються системою 

MOODLE, інформацією в інтернеті та бібліотечними ресурсами. Безпо-

середньо СРС студентів, її контроль та корекція здійснюється на 

практичних заняттях та підсумковому модульному контролі. З метою 

навчання і перевірки набутих знань використовуються тестові завдання.  

Отже, самостійна робота є найважливішим компонентом педаго-

гічного процесу, що передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та 

колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, 

так й позааудиторних занять, без участі викладача та під його 

безпосереднім керівництвом. Водночас успішна організація самостійної 

роботи вимагає потужного ресурсного забезпечення. Оцінювання СРС 

здійснюється на практичних заняттях, при підсумковому модульному 

контролі.  

 

МЕТОДОЛОГІЧНА РОЛЬ БЮДЖЕТНОЇ НДР У ПОЛІПШЕННІ 

ВИКЛАДАННЯ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ  

Ю.Є. Роговий  

Кафедра патологічної фізіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Головним завданням реформування медичної освіти в нинішніх умовах є 

високий рівень наукової і професійної активності науково-педагогічних 

працівників.  

Для покращання якості викладання патофізіології істотну роль відіграє 

виконання кафедрою нової бюджетної НДР на 2018-2020 роки на тему: «Нові 

методичні підходи до патогенетичного лікування дисфункції проксимального 

відділу нефрона за умов розвитку дизрегуляційного патологічного процесу 

ниркового та позаниркового походження» із використання можливостей 

сучасних діагностичних технологій (автоматичний імунохемілюмінісцентний 

аналізатор MAGLUMI 1000, автоматичний біохімічний аналізатор ACCENT-

200, CORMAY, аналізатор електролітів SINO-005: K
+
, Na

+
, Cl

-
, Ca

++
, Ph) з  
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використанням методик діагностики нирок із визначенням: сечовини, 

креатиніну, загального білка, альбуміну, мікроальбуміну, цистатитину С, 

протеїнів сечі, бета-2-мікроглобуліну, альфа-1-мікроглобуліну та ін. 

Науковий керівник бюджетної НДР – д.мед.н., проф. Роговий Ю.Є., 

відповідальний виконавець – к.мед.н., доц. Дорошко В.А. Код програмної 

класифікації видатків (КПКВК) 2301020. № держреєстрації - 0118U001193 

Бюджетна науково-дослідна робота присвячена актуальній проблемі: 

розробці та впровадженню нових технологій діагностики та підвищення 

ефективності лікування дисфункції проксимального відділу нефрона та 

синдрому втрати іонів натрію з сечею за умов розвитку дизрегуляційного 

патологічного процесу ниркового та позаниркового походження при 

нефролітіазі, розвитку синдрому подразненого кишечника, сулемовій неф-

ропатії на основі використання комплексу препаратів: мелатоніну, 

тіотриазоліну, блемарену, мікрогідрину, гепатокліну, роватінексу, альфло-

рексу, дуспаталіну. Наукова продукція за 2018 рік виконання бюджетної НДР 

(монографія – 1, затверджена Вченою Радою БДМУ, протокол № 7 від 

22.03.2018 року), статей - 5 (із них 3 за кордоном, у тому числі 1 в базі даних 

SCOPUS), тез 7 (із них 2 за кордоном), патенти – 2, нововведення - 1, методичні 

рекомендації – 2, інформаційний лист – 1. За результатами виконання НДР 

захищена канд. дис. – 1 (Арійчук О.І., 23.04.2018 р.). Кафедра разом з Україн-

ським науково-дослідним інститутом медицини транспорту МОЗ України 

виступила співорганізатором науково-практичної конференції з міжнарод-

ною участю ―Патофізіологія нирок та водно-сольового гомеостазу‖. 

м. Одеса, 15-16 лютого 2018 р. 

Таким чином, виконання кафедрою бюджетної НДР є вагомим внеском 

щодо покращання якості навчального процесу з провідної теоретичної 

дисципліни – патологічної фізіології. 

 

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ КОНГРЕСІВ З ПАТОФІЗІОЛОГІЇ У 

ПОКРАЩАННІ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ 

ТЕОРЕТИЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ю.Є. Роговий  

Кафедра патологічної фізіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформування медичної освіти в нинішніх умовах ставить низку 

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 використання передового 

досвіду міжнародних конгресів з патофізіології.  

Заслуговують на особливу увагу 4 останні конгреси: 5-й Міжнарод-

ний конгрес патофізіологів - June 28 – July 1, 2006 Beijing, China;  6 Конгрес, 

ISP-2010, Mонреаль, Канада; 7 Конгрес. ISP-2014. Рабат. Марокко; 8 Між-

народний конгрес патофізіологів, 5-8 вересня, Братислава, Словакія. 
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Проведення зазначених конгресів свідчить про те, що патофізіологію визнав 

світ як провідну теоретичну дисципліну, методологію клінічних дисциплін 

та філософію медицини. На особливу увагу заслуговує п. 5 Декларації про 

роль і місце патофізіології в біомедичній культурі (прийнята на 5-му 

Міжнародному конгресі патофізіологів - June 28 – July 1, 2006 Beijing, 

China). 

Для успішного проведення реформ у галузі біомедичних навчальних 

програм слід дотримуватись та реалізовувати належні патофізіологічні 

викладацько/навчальні стратегії. Міжнародне патофізіологічне товариство 

рекомендує, що не менш, ніж 8% від загального об′єму навчальних годин 

слід присвятити патофізіологічному аналізу хвороби, стану передхвороби та 

умовам їх розвитку. В оптимальному випадку, половина цих годин повинна 

вміщувати загальну патофізіологію, яка має справу з загальними 

концепціями, принципами і моделями етіології та патогенезу.― 

Впровадження рішень міжнародних конгресів з патофізіології дасть 

можливість посилити інтегративність патофізіологічної науки, покращити 

викладання: молекулярно-генетичних і епігенетичних механізмів розвитку 

патологічних процесів і хвороб, типових патологічних процесів (запалення, 

імунопатології, алергії, ушкодження клітини, шоку, гарячки, типових 

порушень периферійного кровообігу та мікроциркуляції), експерименталь-

них та клінічно-патофізіологічних аспектів уражень різних органів і систем 

(серцево-судинної, ендокринної, репродуктивної, нервової та інших), 

загальної нозології, внеску патологічної фізіології у розв'язання актуальних 

проблем фармакології, фармакогеноміки і фармакогенетики. 

Таким чином, впровадження рішень міжнародних конгресів з 

патофізіології дасть можливість істотно покращити якість навчального 

процесу з провідної теоретичної дисципліни. 

 

РОЛЬ УЧАСТІ В ЗАХИСТІ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ЯК ОФІЦІЙНОГО 

ОПОНЕНТА ДЛЯ ПОКРАЩАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ 

Ю.Є. Роговий  

Кафедра патологічної фізіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У нинішніх умовах реформування медичної освіти ставить низку 

нових завдань, пов‘язаних з покращанням якості підготовки медичних 

фахівців для системи охорони здоров‘я України. Одним із таких важливих 

завдань для покращання викладання провідної теоретичної дисципліни є 

учать в захисті дисертаційних робіт в якості офіційного опонента, що дає 

можливість впроваджувати нові досягнення патофізіологічної науки в 

навчальний процес кафедри та проводити корекцію освітніх програм та 

навчальних планів, з метою підготовки високопрофесійних фахівців. Так, за 

звітній період 16 разів приймав участь у якості офіційного опонента на 

захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня к.мед.н. у спеціалі-

зованих радах Д 58.601.01 в ДВНЗ ―Тернопільський державний медичний 
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університет ім. І.Я.Горбачевського‖, Д76.600.02 Вищого державного нав-

чального закладу України ―Буковинський державний медичний універ-

ситет‖, Д.41.600.01 Одеського національного медичного університету. 

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента: дисер-

тації  Пиндуса Володимира Богдановича ―Патофізіологічні механізми фор-

мування експериментального алергічного альвеоліту при адреналіновому 

пошкодженні міокарда та фармакологічна корекція‖, представленій у 

спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у ДВНЗ ―Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я.Горбачевського‖ на здобуття наукового 

ступеня к.мед.н. (Тернопіль, 2017),  дисертації Сидорук Надії Олександ-

рівни на тему:  "Патофізіологія стреслімітуючих ефектів біоактивної води 

типу Нафтуся (експериментально-клінічне дослідження)", представленій у 

спеціалізовану вчену раду Д76.600.02 при Вищому державному навчаль-

ному закладі України ―Буковинський державний медичний університет‖ на 

здобуття наукового ступеня к.мед.н. (Чернівці, 2017), дисертації Ковальсь-

кої Марти Євгенівни  ―Патогенетичні особливості перебігу у морських 

свинок експериментального алергічного альвеоліту при стресі та вплив на 

них корвітину‖, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у 

ДВНЗ ―Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я.Горбачевського‖ на здобуття наукового ступеня к.мед.н (Тернопіль, 

2018), дисертації  Кравець Богдана Богдановича ―Патофізіологічні особли-

вості перебігу експериментального бактеріального кератиту на тлі 

експериментальної бронхіальної астми і пневмонії та корекція їх кор-

вітином‖, представленій у спеціалізовану вчену раду Д 41.600.01  при 

Одеському національному медичному університеті МОЗ України  на 

здобуття наукового ступеня к.мед.н. (Одеса, 2018),  дисертації  Козявкіної 

Наталії Володимирівни «Нейрогуморальна регуляція тиреотропних ефектів 

мінеральної води Нафтуся (експериментально-клінічне дослідження)», 

представленій у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 у ДВНЗ ―Тернопіль-

ський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського‖ на 

здобуття наукового ступеня к.мед.н. (Тернопіль, 2018) та ін.). 
Таким чином, учать в захисті дисертаційних робіт в якості офіційного 

опонента є важливим чинником щодо забезпечення високого рівня викла-
дання патологічної фізіології згідно сучасних досягнень патофізіологічної 
науки. 
 

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПОГЛЯДІВ НА 
ТЕОРІЮ ХВОРОБИ У ПОЛІПШЕННІ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ 

ПАТОФІЗІОЛОГІЇ  
Ю.Є. Роговий, В.В. Білоокий, О.В. Геруш, Ю.В. Білоока  

Кафедра патологічної фізіології  
Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Істотним завданням реформування медичної освіти є рівень наукової і 

професійної активності науково-педагогічних працівників та формування 

високопрофесійних компетентностей. 
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Для досягнення поставленої мети вагомим завданням є впровадження 

в навчальний процес сучасних поглядів на теорію хвороби (Гоженко А.И. 

Теория болезни: монография, Одесса: Феникс, 2018. 236 с. ISBN 978-966-

928-200-2). 

Серед яких найбільш вагомим є сучасне визначення здоров‘я як 

біологічної закономірності, яка реалізується в індивідуальному здоров‘ї, як 

генетико-фенотипова характеристика в межах видових можливостей 

пристосування; хвороби, як життєдіяльності людини за пошкодження, 

компенсація якого за рахунок генетично визначених і фенотипово 

реалізованих адаптаційних реакцій забезпечує пристосування людини до 

навколишнього середовища, обмеженого порівняно зі станом здоров‘я. 

Заслуговують на увагу сучасні погляди на етіологію, як науку про 

механізми виникнення хвороби з виділенням трьох видів взаємодії 

етіологічного чинника з організмом людини: пряме (дія механічних, 

хімічних, фізичних чинників),  непряме (алергічні реакції) і дизрегуляційне 

ушкодження (всі хвороби цивілізації, гіпертонічна хвороба та ін.). Вагомим 

внеском у теорію хвороби є сучасні погляди на патогенез як механізм 

саморозвитку хвороби як процес взаємопов‘язаних і взаємообумовлених, 

послідовних реакцій, кожна з яких виникає як пристосувальна захисна, сама 

ж стає ушкоджувальною, викликаючи наступну захисну реакцію з 

аналогічною динамікою, що є подальшою ланкою патологічного процесу, 

тобто патогенезу. Тобто за сучасними уявленнями в основі патогенезу 

лежить дизрегуляційний патологічний процес. Останній є базовою основою 

для формування великих та малих вадних кіл (замкнутих кіл в патогенезі, за 

яких причина і наслідок міняються місцями та патогенез починає 

розвиватися не по прямій лінії, не по типу дивергенції чи конвергенції, а по 

замкнутому колу з наростаючим погіршенням перебігу патологічного 

процесу). Якщо вадне коло включає в себе 3 і більше складових ланок – це 

велике вадне коло, а вадне коло з меншою кількістю ланок у складі 

великого вадного кола – це мале вадне коло. Патогенез має складну  

просторово часову організацію з участю багатьох патогенетичних ланок, які 

послідовно, а також паралельно виникають і взаємодіють в часі (динаміка 

хвороби) і просторі (структура хвороби). 

Таким чином, впровадження в навчальний процес сучасних поглядів 

на теорії хвороби є вагомим внеском щодо покращання якості навчального 

процесу з провідної теоретичної дисципліни – патологічної фізіології. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ 
СТУДЕНТАМ 4 КУРСУ ЗА ФАХОМ “ПЕДІАТРІЯ” 

С.М. Русіна, Р.А Нікоряк 
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 

ім. С.М. Савенка 
Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Професійна компетентність майбутній лікарів-педіатрів закладається 

ще у студентському середовищі. Кожна клінічна дисципліна, яка вивчається 
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теоретично повинна бути підкріплена практичними навичками. Розширення 

та вдосконалення сучасної підготовки фахівців з психіатрії, які здатні до 

нестандартного мислення, навиків аналізувати, систематизувати та узагаль-

нювати одержану медичну інформацію, спроможні до вирішення реальних 

практичних завдань, вимагає застосування нестандартних прийомів, які 

застосовуються в процесі навчання.  

Курс психіатрії та медичної психології кафедри нервових хвороб, 

психіатрії та медичної психології розташованої на базі гострого жіночого 

психіатричного відділення. Минулими роками викладачі на практичних 

заняттях із студентами-педіатрами обстежували під час мікрокурації хворих 

з дитячого та підліткового відділення психіатричної лікарні.  

У поточному навчальному році адміністрацією лікарні заборонено 

студентам БДМУ перебувати на території незаанонсованих психіатричних 

відділень, крім трьох відділень, а саме – відділення №2, де розташована 

кафедра, гострого чоловічого відділення №1, яким завідує керівник на базі 

стажування лікарів-інтернів та відділення №13 психосоматичного (геронто-

логічного) профілю.  

Наш попередній досвід доводив, що практичні заняття, які 

проводилися з мікрокурацією пацієнтів дитячого та підліткового відділення, 

були більш ефективними, цікавими з формуванням клінічного мислення. На 

сьогодні практичні заняття зводяться до обстеження дорослих пацієнтів з 

заданої тематики з обговоренням клінічних цікавих випадків, які спосте-

рігалися в дитячому та підлітковому віці у вигляді дискусії. Даний напря-

мок роботи спонукає студентів до пошуку прийняття нестандартного 

рішення і, відповідно, призводить до позитивного вирішення проблеми. 

Студенти краще сприймають такий підхід до навчання на відміну від 

тотального опитування.  

Таким чином, студенти за фахом ―Педіатрія‖ не обстежують та не 

спілкуються з дітьми та підлітками, що є професійно неправильним. 

Психіатрична симптоматика різниться у дорослих і дітей, тому для кращого 

розуміння психічної патології дитячого віку доцільно було б відновити 

можливість проведення мікрокурацій у дитячому відділенні чи, принаймні, 

приводити тематичних хворих дитячого та підліткового віку для 

мікрокурації на кафедру, оскільки теорія та практика у клінічній медицині – 

цілісні і нероздільні. 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

С.М. Русіна, Р.А Нікоряк  

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології  

ім. С.М. Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Розвиток вищої освіти в Україні невід‘ємно пов‘язаний з інтелек-

туальним, культурним, духовним, соціальним, економічним розвитком 

суспільства і держави. Медична освіта залишається впродовж багатьох 
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десятиліть пріоритетним напрямком кожної поважаючої себе держави, 

оскільки якісна медична освіта – здорова нація. Україна задовольняє себе 

медичними кадрами, а також є відкритою державою для молоді світу, які 

бажають отримати найгуманнішу професію - лікаря.  

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський дер-

жавний медичний університет» став Alma mater як для українських 

студентів, так і для іноземних. До нас їдуть вивчати медицину, тому якість 

надання освіти повинна відповідати світовим стандартам. Кафедра нерво-

вих хвороб, психіатрії та медичної психології, а саме – курс психіатрії та 

медичної психології викладає дані дисципліни двома мовами: українською 

та англійською. 

Сьогоднішні студенти – в майбутньому лікарі практичної медицини, 

тому головним постулатом для них є навчитися клінічно мислити. Тому на 

курсі психіатрії робота з хворим – в пріоритеті. На кожному практичному 

занятті студенти під керівництвом викладача проводять мікрокурації 

тематичних хворих.  

Курсом психіатрії та медичної психології розроблена методика 

подання і опрацювання матеріалу у відповідності до робочої навчальної 

програми. У своїй діяльності викладач застосовує досить прагматично по-

дання матеріалу в практичному ракурсі. Викладачем створюється при 

роботі з хворим певна психологічна ситуація в якій беруть участь усі 

студенти, зосереджуючись на динаміці співпраці з пацієнтом. Дана мето-

дика є доцільною для студентів з метою відпрацювання практичних 

навичок. В кінці заняття тактика студентів рецензується викладачем. 

Адміністрація лікарні надає можливість роботи студентам із хворими у 

трьох клінічних відділеннях, а саме – у №1 – гострому чоловічому відділенні, 

у №2 – гострому жіночому та у №13 – психосоматичному відділенні лікарні. 

В кінці курації студенти 4 курсу виставлять психопатологічний синдром, а 

при вивченні спеціальної (нозологічної) психіатрії – попередній діагноз. 

Нашим досвідом відмічено, що робота з хворими цікава студентам, вони 

намагаються давати психологічні та психотерапевтичні рекомендації хворим. 

Така співпраця є корисною і студентам, оскільки формує клінічне 

мислення, і хворим, так як вони відчувають себе небайдужими для 

оточуючих. 
 

ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО 

НАУКОВОГО ГУРТКА З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХІАТРІЯ ТА 

НАРКОЛОГІЯ» 

С.М. Русіна, Р.А Нікоряк   

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 

ім. С.М. Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Життя не стоїть на місці. З новими соціально-економічними 

негараздами в державі з‘являються і нові хвороби психіатричного регістру. 
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Серед найпоширеніших психічних розладів набуває чинності група 

захворювань невротичного регістру, а саме – невротичних, пов‘язаних зі 

стресом, і соматоформних розладів. Сучасна українська психіатрія швидко 

перелаштовується на нові виклики. Розлади адаптації, посттравматичний 

стресовий розлад та невротичні розлади виходять на передній план. 

Робота студентського наукового гуртка спрямована на вивчення 

хвороб, спровокованих соціальним стресом, що є доцільним і своєчасним, 

оскільки знання психопатологічної симптоматики найпоширеніших хвороб 

є вкрай необхідними. Серед гуртківців є призери олімпіад з дисципліни 

«Психіатрія і наркологія» в індивідуальному і командному заліку, тому нові 

тенденції в психіатрії для них повинні бути зрозумілими.  

У тематичний план роботи студентського наукового гуртка включені 

теми, які потребують вивчення клінічних проявів даних розладів, засто-

сування відповідних діагностичних методик, проведення дієвих профілак-

тичних і реабілітаційних заходів, та надання реальної психофарма-

кологічної, психотерапевтичної та соціально-психологічної допомоги.  

Соціально-стресові розлади – це доклінічні порушення, які поширені 

серед населення, але тільки ще у невеликому відсотку зафіксовані 

медициною, оскільки самі пацієнти не завжди спроможні пов‘язати свій 

фізичний і психологічний дискомфорт із психічною хворобою. 

З досвіду керівника студентського наукового гуртка та відповідальної 

особи за підготовку олімпійців з психіатрії та наркології знаю, що саме на 

Всеукраїнських олімпіадах включено багато питань з цього напрямку. 

Самим гуртківцям цікаві фактори, які призводять до виникнення психічних 

хвороб, зрозумілим повинен бути клінічний перебіг та наслідки, які, на 

жаль, змінюють якість життя і соціальне функціонування українців, які 

перебували чи перебувають під впливом соціально-стресових чинників.  

На нашу думку, молоді науковці повинні краще орієнтуватися у 

складних діагностичних аспектах хвороб з метою практичного запобігання 

шкідливого впливу соціального стресу на життя і здоров‘я громадян. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК 

ДОГЛЯДУ ТА НАГЛЯДУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДСЕСТРИНСТВО В 

ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ» 

С.М. Русіна, Р.А Нікоряк 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології  

ім. С.М. Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Важливою складовою української медичної освіти є надання якісної 

світи із забезпеченням всебічного та гармонійного розвитку особистості 

майбутнього фахівця.  

За сучасних економічних умов конкуренція на ринку медичної праці 

зростає. У зв‘язку з цим збільшилися вимоги до молодших і середніх 
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медичних працівників, зросла їх відповідальність у догляді за психічно 

хворими. Від рівня кваліфікації медичного персоналу значною мірою за-

лежить оптимальне здійснення комплексу заходів щодо організації догляду 

і нагляду за хворими, забезпечення диференційованого режиму їх 

утримання, обстеження та лікування, втілення нових форм соціальної 

реабілітації.  

Істотно змінилися і вимоги до професійної підготовки середнього та 

молодшого медичного персоналу психіатричних стаціонарів. Роботодавці 

оцінюють якість вищої та середньої медичної освіти, виходячи з того, як 

випускники використовують у практичній діяльності знання, уміння, 

навички, що були отриманні під час навчання.  

Тому акцент підготовки спеціалістів у галузі медицини змістився у 

бік практичних умінь і навичок, максимальної їх адаптації до існуючих 

умов майбутньої професійної діяльності. Засадою таких підходів є втілення 

теоретичних знань у практику.  

Студенти 3-го та 4-го курсів медичного коледжу, вивчаючи предмет 

«Медсестринство в психіатрії та наркології» крім теоретичних знань 

отримують і практичні знання з догляду та нагляду за психічно хворими у 

відповідності до психічної нозології, яка розглядається на практичному 

занятті. 

З цією метою студентам надається можливість відпрацьовувати 

деонтологічні знання у спілкуванні з пацієнтами; виконувати режими 

спостереження за хворими з тими чи іншими психопатологічними станами 

(збудження, суїцидальними тенденціями, агресивними проявами, тощо); 

застосовувати в майбутній професійній діяльності правові аспекти надання 

психіатричної допомоги населенню України.  

Важливим та пріоритетним, на нашу думку, є навчити майбутніх 

фахівців здатності не тільки застосовувати одержані знання на практиці, але 

й спроможності у подальшому розвиватися, здобуваючи нову інформацію 

та використовуючи її при необхідності в роботі. 

 

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ, ЯК ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ 

БАЗОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

В.Ф. Руснак 

Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Інтеграційна реформа освіти вимагає принципово нових педагогічних 

технологій. Успіх діяльності в умовах сьогодення визначається вмінням 

приймати нестандартні рішення, рішучістю, енергійністю. Ці якості важко 

сформувати без індивідуалізації і диференціації навчання. Рішення даних 

завдань викликає необхідність пошуку засобів, для розкриття інди-

відуальності особистості. Досвід західної системи освіти змушує звернутися 
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до практики тестування, яка набула широкого поширення в навчально-

виховному процесі. 

Тестовий контроль – це модернізована система визначення контролю 
знань, основним призначенням якого є введення відкритої, об'єктивної, 
незалежної процедури оцінювання навчальних досягнень.  

Останнім часом з'явились оригінальні методики розробки і засто-
сування тестів. Великі перспективи перед тестами відкриваються в зв‘язку з 
появою досить розвинених засобів діалогового спілкування людини з 
комп‘ютером. Введення тестового контролю в процесі навчання підвищує 
мотивацію і зацікавленість до самовдосконалення. Тест являє собою 
швидке технічно порівняно просто складене випробування, проведене в 
рівних для всіх випробовуваних умовах і має вигляд такого завдання, 
рішення якого піддається якісному обліку і служить показником рівня 
набутих знань і практичних навичок. Тестування дає мотивацію до 
активізації роботи по засвоєнню навчального матеріалу та допомагає 
виявити і усунути прогалини в знаннях.  

Тест складається з системи завдань, до кожного з яких додаються як 
вірні, так і невірні відповіді. З них  вибирається той, який вважається 
вірним для даного питання. При цьому невірні відповіді містять таку 
помилку, яку можна допустити, маючи певні прогалини в знаннях. 

Тести можуть бути різноманітними, в яких серед запропонованих 
відповідей на питання приведено декілька невірних і єдина вірна відповідь, 
декілька вірних і невірних відповідей на питання, тести з двома відповідями 
на питання, а також тести, що не містять варіантів відповідей-правильну 
відповідь потрібно запропонувати самому. 

Тестування є стандартизованою формою контролю в тому розумінні, що 
як процедура проведення тесту, так і оцінка рівня знань стандартні для всіх.  

Таким чином перевагами тестового контролю можна рахувати такі 
чинники: оперативно виявляє знання, вміння і навички – це забезпечується 
тим, що завдання і питання підбираються в результаті аналізу матеріалу, 
дозволяє протягом короткого часу отримати уявлення про прогалини в 
знаннях, надає керівнику можливість перевіряти знання, вміння і навички 
на різних рівнях і здійснювати диференційоване навчання, сприяє 
раціональному використанню часу, активізує мислення та дає можливість 
керівнику критично оцінити свої методи викладання. 
 

ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

І.Т. Руснак, В.Т. Кулачек
1
, Я.В. Кулачек

2
 

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної 
медицини 

1
Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

2
Кафедра хірургії №2 

Вищий державний навчальний заклад України  
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Результат освіти студентів великою мірою залежить від високої професі-
йної компетентності, технічного забезпечення та творчої активності викладачів. 
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Для покращення засвоєння інформації з предмету студентам 4-го 

курсу пропонується підготувати самостійну роботу з попередньо розданих 

тем у вигляді презентацій та відеоматеріалів. Наступним кроком є доповідь 

підготовленого матеріалу на занятті перед усіма студентами групи. При 

виникненні запитань у слухачів доповідач дає пояснення. Такий вид 

індивідуальної роботи забезпечує не лише легке запам‘ятовування, а й 

проявлення творчих здібностей, підвищує інтерес виконавця та слухачів-

студентів на занятті. 

Навчання студентів потребує від викладача відчуття особистісних 

характеристик кожного студента, забезпечення психологічного комфорту 

для ефективної навчальної діяльності, по можливості індивідуальних 

підходів заохочення вивчення предмету. 

Вдосконалення сучасної концепції навчання вимагає застосування 

традиційних і нетрадиційних підходів подачі інформації студентам. Якісна 

підготовка студентів підвищує імідж вищого навчального закладу. 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У КОЛЕДЖІ ЧЕРЕЗ 

ДІЛОВУ ГРУ 

І.Т.Руснак, В.Т.Кулачек
1
, Я.В.Кулачек

2
 

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної 

медицини 
1
Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

2
Кафедра хірургії №2 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним із шляхів оптимізації навчання студентів у коледжі 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 дуже радісно, з натхненням, виникає навіть декілька бажаючих, 

яких можна розподілити по часу впродовж одного або декількох занять. 

Викладач пояснює зобов‘язання «нового» викладача/-ів стосовно 

відповідальності підготовки до такого заняття, проведення об‘єктивного 

оцінювання відповідей студентів на поставлені питання та задачі (остаточні 

оцінки в журнал виставляються після погодження 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 відмічають виражене задоволення від проведення 

практичного заняття в такій формі.  
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Застосування такого методу проведення заняття показує збільшення 

ефективності засвоєння навчального матеріалу студентами, значно підви-

щує їх зацікавленість і заохочує до вивчення предмета. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ “ФІЗІОЛОГІЯ ЗАЛОЗ 

ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ» СТУДЕНТАМ МЕДИЧНОГО, 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ 

Т.П. Савчук 

Вищий державний навчальний заклад України 

Кафедра фізіології імені Я.Д. Кіршенблата 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На кафедрі фізіології Буковинського державного медичного універ-

ситету предмет викладається студентам різних спеціальностей. Крім 

обов‘язкового опанування знань та вмінь, наприклад, про механізми дії 

гормонів, зворотній зв'язок і т.д., які є загальними для різних спеціаль-

ностей і необхідні для подальшого успішного засвоєння фізіології та інших 

предметів, доцільним є вивчення додаткової інформації для студентів 

окремих спеціальностей.  

Для студентів медичного факультету викладачами кафедри за даним 

розділом були розроблені методичні вказівки для студентів і розробки для 

викладачів по наступним темам: «Гуморальна регуляція функцій. Роль 

ендокринних залоз у рості і розвитку організму», «Гуморальна регуляція 

гомеостазу і адаптації», «Роль гормонів у процесах відтворення». Для 

студентів стоматологічного факультету: «Гуморальна регуляція функцій, 

фактори регуляції. Роль гормонів щитоподібної та прищитоподібної залоз у 

забезпеченні фізичного росту та розвитку організму та стану зубощелепної 

системи», «Роль симпато-адреналової системи в регуляції адаптації до дії 

стресових факторів», «Гормони підшлункової залози, епіфіза, вилочкової та 

статевих залоз. Їх вплив на стан зубощелепної системи». Для студентів 

фармацевтичного факультету»: «Гуморальна регуляція функцій, фактори 

регуляції. Механізми дії гормонів. Регуляція діяльності залоз внутрішньої 

секреції», «Будова та функції щитоподібної та прищитоподібних залоз. Роль 

гормонів у регуляції росту та розвитку організму, Будова та функції 

підшлункової та надниркових залоз». «Роль гормонів у регуляції гомеостазу 

та неспецифічної адаптації», «Роль гормонів у регуляції статевого розвитку 

та відтворення. Гормональна діагностика вагітності». 

Студенти медичного факультету вивчають фізіологію залоз внутріш-

ньої секреції з урахуванням того, що саме фізіологія є першою сходинкою, 

яка допомагає формувати клінічне мислення з перших років навчання. 

Методичні вказівки містять клінічні ситуаційні задачі, які дають 

можливість успішно опанувати цей розділ фізіології.  

Звичайно, спеціальність лікаря-стоматолога вимагає більш глибокого 

знання особливостей формування фізіологічних функцій та механізмів 

регуляції фізіологічних процесів, що протікають в системі органів 

порожнини рота і тканин щелепно-лицевої ділянки. В методичних вказівках 

http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=259&concept=%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=259&concept=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=259&concept=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=2368&concept=%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%AF%D0%A6%D0%86%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=2368&concept=%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=2368&concept=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=2368&concept=%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%AF%D0%A6%D0%86%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=2368&concept=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=2368&concept=%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%9C
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=2368&concept=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=2368&concept=%D0%93%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%97
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=2368&concept=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=2368&concept=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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для студентів стоматологічного факультету в розділі поради студенту 

більше уваги приділено впливу гормонів на стан зубощелепної системи, 

наслідки недостатності і надлишку.  

Студенти фармацевтичного факультету вивчають предмет «Фізіологія 

та анатомія людини». І саме знання з цих предметів є базовими, на які вони 

надбудовують інші знання та вміння. Провізор не може бути високо-

кваліфікованим фахівцем без знань про закономірності будови і функціо-

нування. Ці знання необхідні для розуміння закономірностей впливу 

лікарських препаратів. Студенти опановують методологічні підходи, щодо 

нормального функціонування, а також засобів фармакологічної корекції. 

Методичні рекомендації для студентів містять додаткову інформацію про 

можливості застосування гормонів в якості лікарських препаратів.  

Обов‘язкове тестування перед модулем і аналіз результатів 

ліцензійних іспитів КРОК 1 демонструє, що даний розділ засвоюється 

студентами успішно. Важливе значення має міжпредметна інтеграція. 

Зазвичай при вивченні фізіології ендокринних залоз паралельно на 

кафедрах біохімії, гістології вивчається мікроструктура залоз і біохімія 

гормонів, що без сумніву дає можливість студентам закріпити знання і 

сформувати цілісну картину. 

 

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ» ПРИ 

ВИВЧЕННІ ФІЗІОЛОГІЇ 

С.Б. Семененко, І.Р. Тимофійчук, Л.Д. Борейко* 

Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата 

*Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності зумовлює розвиток 

вищої освіти та навчально-виховного процесу як основи для формування та 

розвитку мотиваційної сфери студентів під час здобуття знань, формування 

навичок для подальшої успішної професійної діяльності, дозволяє керувати 

навчальним процесом, що досить важливо для досягнення успішних 

результатів у професійній підготовці.  

При вивченні фізіології студентами спеціальності «Технології медич-

ної діагностики та лікування» існують певні особливості у мотивуванні 

студентів до навчальної діяльності, що відбивається на успішності навчання 

та їх формуванні як майбутніх фахівців.  

Навчальна мотивація при вивченні фізіології студентами спеціаль-

ності «Технології медичної діагностики та лікування» складається з різних 

аспектів навчально-виховного процесу, його змісту, форм, способів органі-

зації з погляду їх особистих індивідуальних потреб і цілей. Позитивний 

мотив до навчання та конкретної професійної діяльності особистості 

виникає у повному обсязі лише тоді, коли навчально-виховний процес 

організовується і проводиться із застосуванням технології особистісного 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 230 

орієнтованого навчання, здатності розв‘язувати спеціалізовані та практичні 

задачі, умінні проведення лабораторних досліджень, здатності застосо-

вувати знання у практичних ситуаціях. 

На етапі вивчення фізіології у студентів спеціальності «Технології 

медичної діагностики та лікування» викладачу необхідно враховувати 

умови, що впливають на формування позитивної навчальної мотивації: 

зміст навчального матеріалу, організацію навчальної діяльності, спосіб 

розкриття навчального матеріалу, оцінку навчальної діяльності студента, 

стиль педагогічної взаємодії викладача зі студентами, своєрідні властивості 

особистості. Повноцінно сформована навчальна мотивація повинна вклю-

чати здатність до абстрактного мислення, проведення досліджень на відпо-

відному професійному рівні, застосування знань з загальних та фахових 

дисциплін у професійній діяльності. Необхідно навчити студента аналізу-

вати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, узагальню-

вати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності, 

умінню комунікувати та здійснювати консультативний взаємозв‘язок з 

клініцистами, щодо змін показників лабораторних досліджень.  

Пізнавальні мотиви мають враховувати індивідуальності кожного 

студента. Це допоможе студенту активно включитися в навчальний процес, 

що буде виражатися у свідомому формуванні намірів і цілей навчальної 

діяльності, тобто у формуванні навчальної мотивації. 

Отже, однією з основних умов реалізації навчально-виховного 

процесу є навчальна мотивація студента, що спонукає його включитися у 

процес навчання, впливає на характер і ефективність цього процесу.  

 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF NON-STANDARD LESSONS 

I.V. Semenko 

Department of Foreign Languages 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

It is well known that students who are directly involved in the learning 

process, while being able to creatively master a foreign language, learn more 

easily and more efficiently than their peers who attend methodically poor and 

more or less the same English lessons. 

The purpose of the proposed work was to demonstrate the most successful 

examples of using active and interactive forms of work with students during 

English lessons, the experience gained in English courses, seminars and webinars. 

The advantages of non-standard lessons have already been proved by 

methodologists, teachers, and psychologists.  

The main advantages of such classes include: unusual and enthusiastic 

content; acquiring practical or social experience; students‘ significant activity; 

creating positive students; emotional mood, forming an interest in the subject.  

Teachers know a large number of non-traditional lessons types, however, 

as they claim themselves, they do not use them sufficiently in their practice. 
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Having considered non-standard lessons, psychologists note their two 

psychological peculiarities. First of all, during such lessons, new opportunities for 

communication by the type of a ―teacher-student‖ appear. Secondly, non-standard 

lessons, of course, contribute to the development of students‘ cognitive processes. 

Here are some psychological and pedagogical features of different types of 

non-standard lessons. 

1. Lecture  provides  a consistent presentation of the educational material 

by the teacher. The main advantages of the lecture include: emotionality of 

presentation, holistic disclosure of a topic or a specific section, analysis of 

specific facts and phenomena, clarity of argumentation and scientific evidence of 

conclusions, and the teacher‘s various methods of teaching. 

2. The seminar is one of the most widespread educational activities of 

senior pupils and students. This kind of lessons usually consists in discussing 

reports, abstracts, performed by students independently or under a teacher‘s 

supervision. 

3. The credit is associated with the verification of students' knowledge on a 

particular topic. As a rule, students are asked in advance questions for which they 

prepare to answer (answers can be submitted both verbally and in writing) 

4. An overview of knowledge is the same as a credit - lesson, aimed at 

verifying students' knowledge, but in this case, the students themselves prepare 

material on a particular topic, demonstrating not only theoretical knowledge, but 

also the ability to use this knowledge in practice. 

5. Brain ring provides students‘ testing in a non-traditional form. Thus, 

instead of the traditional individual survey, students join together in groups and 

prepare questions for each other.  

6. The lesson-investigation involves the students gathering specific facts 

describing the state of a particular problem. The value of this type of lesson  

lies in the fact that students develop skills in independent work with 

literature, as well as developing speech abilities, the ability to clearly express 

their thoughts. 

7. The integrated lesson has the following features: it allows students to 

master the knowledge of the subject in combination with other sciences: secondly, 

it contributes to the formation of cognitive interest: thirdly, such lesson provides 

a synthesis of existing knowledge, the ability to use them in the process of 

studying other sciences. 

8. Essay lesson is a collection of philosophical, aesthetic, literary-critical, 

artistic, journalistic literature with a paradoxical statement. Such lessons show 

that the received knowledge is very necessary for students, and the information 

can and should be used in students‘ everyday lives.  

Non-standard lessons differ from the standard ones in that participation in 

them is obligatory for all students. Their rules, content, and methodology are 

designed so that they can serve as the starting point for the process of obtaining 

additional information and necessary knowledge. However, one should not forget 

that the main thing in conducting any lesson is learning.  
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА.  

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

А.В. Семеняк, О.А. Андрієць 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

При підготовці лікаря важливе значення надається вмінню студента 

ефективно навчатися самостійно, що, зрештою, може реалізуватися у 

підготовку індивідуальної роботи. Набуті навички творчої роботи, згодом, 

знадобляться у лікарській практиці при написанні статтей із обміном 

досвіду, описом складної диференційної діагностики, веденні складних 

випадків, так як сучасна медична спільнота потребує постійно нової 

інформації. 

Навички самостійної роботи прививаються студентам з початкових 

курсів на теоретичних кафедрах, однак, якщо при теоретичній підготовці 

достатнім є вміння опрацювати теоретичний матеріал, провести аналіз, 

лабораторну роботу, літературний пошук, зробити висновки, то на 

клінічних кафедрах самостійна робота потребує вмінь спілкування з 

пацієнтом і виконання практичних навичок. 

Класично, самостійна робота полягає в самостійному вивченні тео-

ретичного матеріалу студентом, написанні рефератів, виходячи з його влас-

них пізнавальних потреб та інтересів, однак, самостійна робота виконується 

у відповідності до навчальної програми, де вже визначено загальні цілі 

вивчення дисципліни, що принципово відрізняється від індивідуальної 

роботи, коли цілі та завдання для себе формує студент. На кафедрі 

впроваджено заохочування студентів додатковими балами до написання 

індивідуальної роботи, через яку реалізуються їхні творчі можливості. 

Індивідуальна робота в умовах навчання на клінічній базі передбачає 

відпрацювання додаткових чергувань у відділеннях із формуванням карт-

копій історій хвороби чи пологів, які в подальшому використовуються 

студентами для написання роботи. Індивідуальна робота проводяться під 

керівництвом викладача, але студент відпрацьовує чергування самостійно у 

встановленому порядку згідно з графіком роботи у відділеннях. Роль викла-

дача, при цьому, полягає не в перевірці та оцінюванні вивченого студентом, 

а у коригуванні дій, допомозі організувати процес самостійного оволодіння 

знаннями. Результатом індивідуальної роботи є написання тез, статей чи 

підготовки матеріалів до конференції при використанні власноруч розроб-

лених первинних матеріалів – карт-копій історій хвороби, пологів чи анкет. 

Правильно організована індивідуальна робота формує в студентів 

свідомі самостійні навчальні дії, які згодом реалізуються у чіткі вміння та 

навички організації лікарської діяльності, сприяють самоствердженню 

студентів, оскільки вони спроможні критично оцінити самостійно отримані 

результати та їх практичне значення. Зручним є те, що студенти можуть 

обирати власний незалежний темп роботи та спосіб виконання завдання, 

розуміючи, що тільки від власних дій залежить результат. 
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Нами проведено аналіз успішності студентів, які виконують інди-

відуальну роботу на кафедрі. Перш за все, слід відмітити, що у написанні 

індивідуальної роботи приймають участь студенти із різним початковим 

рівнем знань та рівнем успішності. У процесі виконання роботи більшість 

студентів показують кращу підготовку до практичних занять, правильніше 

вирішують клінічні завдання, набирають вищі бали при вирішенні тестових 

завдань ліцензійного іспиту «Крок 2». Середній бал у студентів, які пишуть 

індивідуальні роботи, більше 4.0, навіть, у студентів, які попередньо мали 

низький бал. Особливо важливим є написання індивідуальної роботи 

студентами, яким складно скласти успішно підсумкові модульні контролі. 

Ситуація позитивно змінюється після написання роботи, оскільки, 

покращується розуміння предмету, особливостей виконання практичних 

навичок. Результатом індивідуальної роботи є написання студентами ряду 

статтей, тез, виступи на студентських конференціях з періодичним 

отриманням призових місць, що змінює уяву студентів про навчання та 

роль лікаря у суспільстві. 

 

КОМУНІКАТИВНА ГРАМАТИКА У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ 

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

А.М. Семисюк 

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Досвід навчання студентів іншомовної комунікативної компетенції 

показав правильність використання сучасних дидактичних технологій щодо 

набуття ними граматичних комунікативних вмінь. Граматична компетенція 

не може сформуватись самостійно, граматичного комунікативного 

тезаурусу слід поступово і ґрунтовно навчати, адже ефект безпосереднього 

діапазону навчання залежить від рівня спонтанного відтворення вже 

набутих простих граматичних форм до рівня автоматизованих практичних 

навичок сприйняття, розуміння складних конструкцій для формування  

іншомовної комунікації. З цієї метою укладений банк вправ завдань, тестів 

різної спрямованості допомагає студентам зрозуміти комунікативну значу-

щість коректного вживання комунікативної граматики у фаховоспря-

мованих мовленнєвих ситуаціях. Вправи для розуміння змісту тексту, 

інформації, повідомлень з висловлюванням своєї точки зору щодо цих 

концептів забезпечуються тренінгом для подальшого розвитку іншомовної 

граматичної компетенції. 

Багато уваги приділяється виконанню вправ, які допомагають 

студентам усвідомлювати специфічні аспекти граматичних структур 

німецької мови, порівнювати їх з українською мовою (пасивні конструкції, 

інфінітивні конструкції,  умовний спосіб дієслів, деякі види підрядних 

речень, вживання атрибутивних словосполучень, вживання неозначених 

займенників, обмежений формат функціонування особових займенників 

(особовий займенник “wir”вживається у висловах так званої авторської 
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думки - ми). Дуже важливим є той факт, що незалежно від конкретного 

метода навчання слід досягати того, щоб студенти свідомо розуміли 

необхідність опанування комунікативної граматики для написання 

студентами КРОКу німецькою мовою. Під час занять в центрі уваги завжди 

знаходиться процес повторення  студентами граматичних правил, знання 

яких мають бути автоматизованими через виконання системи 

комунікативних завдань з подальшим аналізом результатів їх виконання. 

З методичної точки зору вважаємо за доцільне не використовувати 

механічне засвоєння правил та їх застосування на непрофесійно 

орієнтованих дидактичних матеріалах, зміст яких у загальному сенсі 

студентам не знайомий, бо це призводить до лінгвістичної невпевненості у 

спілкуванні. Ідеальним є те, щоб студенти на основі набутих знань 

проявляють граматичну здогадку і свідомо дефінують правила і 

закономірності утворення та вживання граматичних конструкцій, 

обґрунтовують їх доцільність саме у цій мовленнєвій ситуації. 

Отже, навчання граматики за умови  комунікативного підходу до 

розвитку фаховоорієнтованої компетенції потребує подальшого збагачення 

сучасної структурної і змістової бази інноваційних методичних технологій 

впровадження, що безумовно залежить від збільшення кількості навчальних 

годин і тривалості вивчення німецької мови, а також інтенсифікації 

самостійної роботи студентів під керівництвом викладача. 

 

ОКРЕМІ ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 

НА КАФЕДРІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

Л.П. Сидорчук, Т.В. Казанцева, О.А. Петринич,  

С.В. Білецький, Л.В. Никифор 

Кафедра сімейної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Важливою складовою освітнього процесу є оцінка та контроль рівня 

та якості знань студентів/курсантів. Серед різних методів оцінки знань, 

одним з найбільш поширених є тестовий контроль. Незважаючи на тривалу 

історію застосування методу, досить часто, особливо серед молодих 

педагогічних працівників існує нерозуміння принципів, переваг та недоліків 

цього методу контролю знань, що призводить до неефективного його 

застосування. Особливістю дидактичної діяльності на кафедрі сімейної 

медицини є те, що одночасно навчаються, як студенти, так і лікарі-інтерни 

та курсанти курсів удосконалення кваліфікації та передатестаційних циклів. 

Окрім того, кафедра постійно проводить навчання за системою "life-long 

medical education".  

Базуючись на досвіді застосування методу тестування вважаємо його 

одним з найбільш доцільних. Він дозволяє вимірювати та інтерпретувати 

результати навчання із значною мірою надійності та об'єктивності. Тести є 

інструментом, що дозволяє кількісно виміряти рівень оволодіння знаннями 

та, певною мірою, вміннями, як результат навчання.  
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Серед переваг тестової технології контролю знань, слід відзначити 

індивідуальність такого контролю, можливість регулярного систематичного 

проведення контролю знань на всіх етапах навчання (початок, проміжний, 

підсумковий та ін.), успішна комбінація (поєднання) з іншими формами 

контролю, універсальність – тест може охоплювати всі розділи навчальної 

програми, об'єктивність – тест виключає суб'єктивні оціночні судження 

викладача, можливість урахування специфічних особливостей кожного 

навчального предмету.  

Розвиток інформаційних технологій дає можливість проведення окрім 

традиційного паперового також і комп'ютерного тестування. Тестовий 

контроль дозволяє врахувати індивідуальні та групові особливості 

навчального контингенту (студенти, лікарі-інтерни, лікарі-курсанти), що 

потребує застосування, відповідно до цих особливостей, різних підходів до 

розробки тестових завдань. На нашу думку, тести здатні забезпечити 

уніфікацію вимог до всіх слухачів, незалежно від їх попередніх навчальних 

досягнень. Важливими перевагами тестового контролю є також станда-

ртизованість, можливість розробки єдиного тесту для різних навчальних 

груп. Водночас, диференційованість шкал тестових балів дозволяє у 

широкому діапазоні здійснювати ранжування рівнів освітніх  досягнень 

різних навчальних груп. Тести володіють достатньо високою валідністю 

(прогностичною, змістовною та критеріальною), надійністю, що дозволяє 

говорити про повноцінне дидактичне вимірювання рівня навчання. 

Таким чином, тестовий контроль є ефективним методом контролю 

знань студентів, який дозволяє проводити оцінювання будь якої вибірки 

слухачів (студентів) за нетривалий час з мінімальними затратами. За умов 

продуманої  організації тестування і використання методів інформаційної 

безпеки можна виключити недобросовісне ставлення окремих осіб до 

виконання письмових контрольних іспитів. Тестовий контроль стимулює 

постійну роботу як викладачів так і студентів (слухачів). Наведена тестова 

форма проведення контролю педагогічної роботи є досить простою, 

доступною та дозволяє суттєво покращити контроль знань студентів, 

лікарів-курсантів та лікарів-інтернів.  

 

ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЕКТОРУ «ВИКЛАДАЧ-

СТУДЕНТ» В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 

Л.І. Сидорчук
1
, А.С. Сидорчук

2
 

1
Кафедра мікробіології та вірусології 

2
Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Медична освіта – це складна академічна галузь, на яку впливають 

зміст предмету навчання, оточення, дії і взаємодії учасників відповідно. 

Найчастіше у медичній освіті дотримуються системи «викладач-

студент», і фундаментальною умовою такого навчання є те, що фахівець 

навчає новичка. Отже, в такій системі отримання знань вирішальну роль в 
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якості вчителя відіграють саме спеціалісти окремої галузі, які передають 

першочергово власний досвід. Відповідно до цього модель «викладач-

студент» фокусує здатність студентів справлятися з практичною задачею 

відповідно до того, що, на думку викладача, правильно і що традиційно 

прийнято для вирішення даної ситуації. З іншого боку можливим альтерна-

тивним методом отримання знань є моделювання проблемного задачі з 

самостійним або груповим вирішенням самими студентами при досягненні 

необхідного результату, що контролюється викладачем. Дане вирішення 

проблеми стимулює студента до пошуку нових підходів до розв`язування на 

основі власних знань та навичок і краще готує майбутнього спеціаліста до 

некласичних та важких ситуацій, які потребують нових нестандартних 

підходів. 

Проте, навіть подібна структура є недостатньою для задоволення 

сучасних академічних освітніх потреб. Вся формальна освіта спрямована на 

те, щоб студенти отримували нові знання і навички відповідно до того, що 

передбачено і необхідно відповідно до навчальної програми. Як наслідок, в 

медичній освіті очікується, що попередній життєвий досвід буде залишено в 

обмін на наукові знання або знання, засновані на професійному 

практичному досвіді, корисні у професійній практиці. З цієї точки зору 

набуття знань студентами розуміється як якісна зміна в порівнянні з 

попереднім типом розуміння. Це означає, що існують якісні відмінності в 

розумінні медичної або клінічної інформації, які призводять до окремої 

професійної деформації свідомості. Водночас якісно різні види розуміння 

предмета студентами також можуть вплинути як на його професійну 

практику, так і на його буденне життя. Це підкреслює необхідність того, 

щоб викладачі-медики виявляли і використовували якісні відмінності 

студентів в тому, що вони вивчають і розуміють.  

Варто зазначити, що переважна більшість робіт спрямована на 

характеристику образу ефективного викладача, а не на виявлення 

ефективності окремих методів, які, як правило, подаються імперативно з 

визнанням їх універсальності. Саме фокусування на такому образі, без 

врахування особливостей кожного педагога і власне метода, першочергово 

не дає можливість повноцінно використати дані можливості і призвести до 

оптимального результату. Так, до прикладу, лекція або демонстрація 

практичного навику повноцінно спрямовані лише на передачу інформації і 

засновані переважно на власних знаннях і досвіді викладача. Базуючись на 

своєму авторитеті, лектор виступає ніби архівом правильної інформації і 

першочергово скеровує свої дії саме на недопущення викривлення цієї 

інформації. В свою чергу, саме це призводить до того, що студенти зрідка 

обговорюють матеріали лекції, що вторинно знижує до них інтерес. До 

подібного результату також може призвести навіть втручання в роботу 

студента з метою показати правильний підхід до вирішення проблеми, коли 

недостатній досвід і знання студента замінюються авторитетом і досвідом 

викладача та супроводжуються, як правило, організаційними обмеженнями 

у діях.  



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 237 

Розглядаючи освіту як організацію діяльності студентів акцент 

зміщується з учителя на діяльність студента, і центральна роль вчителя 

полягає в тому, щоб допомогти йому бути активним в освітньому процесі. 

Студентські помилки здатні самокритично сприйматися  лише тоді, коли 

студенти відчувають наслідки своїх дій, а це означає, що відбувається 

процес навчання. Таке навчання на власному досвіді означає, що освіта, як і 

життя, - це процес безперервного оновлення досвіду. Відправною точкою 

цієї діяльності повинна стати потреба студента в знаннях, а роль вчителя 

полягає не в тому, щоб контролювати ситуацію, а в тому, щоб виступати в 

ролі консультанта, який скеровує ситуацію. Варто зазначити також, що 

усвідомлене обмірковування своїх дій і застосування власних знань в нових 

ситуаціях є звичним у повсякденному житті. У такому розумінні відсутність 

потреби у знаннях швидше варто розглядати як відсутність реально 

існуючих проблемних ситуацій власне для студента, що не потребують 

розв`язку або відсутність щонайменших базових навичок для можливого 

розв`язку, що ставить дану проблему просто як таку, що неможлива у 

своєму вирішенні. 

Саме тому медична освіта є багатофакторною, виходить за рамки 

звичайного викладання і характеризується також необхідністю вчителів, що 

допомагають, підтримують, активно залучають до дій і спілкуються зі 

студентами. Окремим питанням можна виділити також безпеку власне 

навчального процесу, особливо при роботі з різною апаратурою чи 

реагентами, а також з власне пацієнтами. Таким чином, доцільно виділити 

три основних функції педагога в медичній освіті: власне передача та 

контроль знань, підтримка і допомога, та організація або керування 

навчальним процесом. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЯДРА SENTENTIAE LATINAE ДЛЯ 

ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТТЯХ З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ 

В.Г. Синиця 

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Апріорним є факт, що навчальна дисципліна «латинська мова» має 

величезні можливості для реалізації поставленого державою завдання щодо 

підготовки вищою школою випускників не тільки з високим рівнем 

професійної компетентності, але й з сформованими світоглядними, 

моральними, естетичними та загальнолюдськими якостями. У цьому сенсі 

латинські паремії є справжньою скарбницею, в якій віддзеркалюються 

досвід минулих поколінь, акцентується увага на соціокультурних цінностях. 

Тому проблема визначення та обґрунтування ядра sententiae Latinae для 

впровадження у навчальний процес видається нам актуальною. 

Одним із найпоширеніших підходів до відбору латинських паремій є 

їх прив‘язаність до граматичної теми, що вивчається, оскільки, на думку 
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В.М. Шовкового, вони демонструють один із варіантів граматичної 

парадигми граматичного явища та відповідають навчальним потребам. 

Однак, як показує досвід роботи, значно цікавішим, високо 

мотивованим для студентів є відбір латинських паремій, які мають 

відношення до лінгвокультурного концепту «медицина». Пропонуємо такі 

групи відбору: 

1) sententiae de medicina типу omnium artium medicina nobilissima est; 

medicina – soror philosophiae; est medicina triplex: servare, cavere, mederi etc.; 

2) sententiae de salute/valetudine/sanitate типу non est census super 

censum salutis; pars sanitatis vellae sanari fuit; nihil est carior valetudine etc.; 

3) sententiae de morbis: in morbis nihil est pemidosior, quam immatura 

medicina etc.;  

4) sententiae деонтологічного характеру, які стосуються стосунків 

лікаря і хворого: non quaerit aeger medicum eloquentem, sed sanantem; 

medicus amicus et servus aegrotorum; officium medici est, ut tuto, ut celeriter, ut 

iucunde sanet; commissa cela! etc.; 

5) sententiae, які розкривають принципи медицини: contraria contrariis 

curantur (принцип алопатичної медицини), similia similibus curantur 

(принцип гомеопатичної медицини), aliis inseviendo consumor та його аналог 

aliis lucens, uror (девіз), diagnosis bona – curatio bona etc.; 

6) sententiae, які належать Гіппократу, відомому давньогрецькому 

лікареві, «батькові медицини», з іменем якого пов‘язують уявлення про 

зразок поведінки лікаря: facilius est morbos evitare, quam eos curare; medice, 

cura aegrotum, sed non morbum etc.; 

7) sententiae, які належать перу Авла Корнелія Цельса, римському 

вченому-енциклопедисту, лікареві; за чистоту і вишуканість мови Цельса 

називали «Cicero medicorum»: ignoti nulla curatio morbi; optimum 

medicamentum quies est; tuto, celeriter et iucunde (curare) etc.; 

8) sententiae, які належать античним авторам, відкрившим для людства 

невмирущі етичні цінності, напр., Марку Тулію Ціцерону,   римському 

політичному діячу, оратору, філософу, автору відомих чотирьох знакових 

промов проти Катіліни - salus populi- suprema lex;  Луцію Аннею Сенеці 

Молодшому, римському філософу, письменнику, політичному діячу – nihil 

aeque sanitatem impedit, quam remediorum crebra mutatio; поетам і пись-

менникам, напр., Гаю Петронію, римському письменнику-аристократу часів 

імператора Нерона – medicus nihil aliud est, quam animi consolatio; Публію 

Теренцію Афру, римському поету, комедіографу – senectus ipsa est morbus etc.  

Така структуризація sententiae Latinae, на нашу думку, є ефективним 

мотиваційним компонентом навчання латинської мови, оскільки вони репре-

зентують концепт «медицина» крізь призму латинських паремій та ілюстру-

ють культурно-специфічні поняття, які не втратили актуальності і в XXI ст. 
Для того, щоб досягти бажаного результату щодо інтелектуального 

розвитку студентів, ми пропонуємо кожному з них самостійно визначитися 
із запропонованими групами відбору паремій, здійснити пошукову 
діяльність та презентувати підібрану інформацію одногрупникам на 
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практичному занятті. Досвід дворічного впровадження вищеописаного 
підходу до вивчення латинської афористики свідчить про зацікавленість 
студентів у такому виді роботи, стимулює їхню творчу діяльність, створює 
сприятливі умови для самовираження.  
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ» 

І.О. Скакун 
Кафедра психології та філософії 

Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним із ключових складників робочої навчальної програми з 

філософії у медичних та фармацевтичних вишах є кластер самостійної 

роботи студента. Відзначимо, що самостійній роботі студентів відводиться 

достатня кількість годин згідно з робочим навчальним планом, яка навіть 

переважає аудиторні (лекційні та семінарські) години. У цьому контексті, 

актуалізується питання методологічного забезпечення самостійної роботи 

студента. Наявність повноцінної інформації щодо самостійної роботи 

студента в робочій навчальній програмі дозволяє чітко структурувати 

філософську проблематику в тематичному та хронологічному виявах. 

Тематика самостійної роботи передбачає опрацювання студентами 

тем, що не входять до списку лекційних, семінарських чи практичних 

занять. Це забезпечує значно ґрунтовніше вивчення філософії, що 

виявляється не лише в формально-лінійному викладі дисципліни, а й у 

формуванні у студентів нелінійних системних поглядів. Досягти такого 

результату можна лише за умов використання ефективного методо-

логічного арсеналу. Серед основних інструментів, які використовуються в 

навчальному процесі можна відзначити укладання методичних 

рекомендацій (вказівок) студентам для організації самостійної позаауди-

торної роботи. Наявність комплекту таких матеріалів до кожної теми, у 

відповідності до робочої навчальної програми дозволяє оперативно надати 

студенту необхідний інформативний матеріал для підготовки відповідної 

теми.  

Варто зазначити, що наразі методичні матеріали по самостійній 

роботі студента не обмежуються вказівками чи посібниками. Актуальним 

елементом підготовки студентів вважається використання системи 

дистанційного навчання «Moodle». Уміле поєднання різноманітних форм і 

методів викладання матеріалу з філософії дозволяє забезпечити комплексне 

вивчення цієї дисципліни.  

Професорсько-викладацький склад постійно оновлює методичні 

вказівки студентам для організації індивідуальної самостійної позаауди-

торної роботи. Відзначимо, що методичне забезпечення формується для 

реалізації мети самостійної роботи студентів, а саме: формування потреби 

безперервного самостійного поповнення знань з дисципліни «Філософія»; 

розвитку творчих здібностей розумової діяльності студентів та здобуття 
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глибокої системи знань; формування навиків роботи з першоджерелами. 

Відповідно до мети завданнями самостійної роботи постають: прагнення 

навчити студентів самостійно працювати з літературою та додатковими 

матеріалами; уміння свідомо сприймати навчальний матеріал та творчо 

його осмислювати, формулювати власну позицію, вміти її обґрунтувати. 

Форми самостійної роботи студентів пропонуються у таких форматах: 

виконання домашніх завдань, доопрацювання матеріалів лекції та семінарів 

за допомогою дистанційного навчального курсу, робота в інформаційних 

мережах, опрацювання першоджерел класиків філософії, самостійне 

складання конспектів тем, що виносяться на самостійне вивчення. Окремі 

питання з індивідуальної самостійної позааудиторної роботи студентів 

виносяться до переліку тем для виконання індивідуальної самостійної 

роботи студента. На семінарських заняттях окремі питання для обговорення 

та питання тестового контролю складені на основі проблем, що 

порушуються в кластері самостійної поза аудиторної роботи. 

При складанні тестових завдань до підсумкового контролю питання 

самостійної роботи студентів також включені в перелік модульного 

оцінювання. Таким чином забезпечується актуалізація необхідності сумлін-

ного виконання програмних елементів студентами при вивченні дисципліни. 

Отже, самостійна робота студента є важливим елементом вивчення 

онтологічних, гносеологічних та аксіологічних аспектів філософії. Для її 

повноцінного забезпечення має бути сформований структурований 

методологічний потенціал, який включатиме традиційні та прогресивні 

методи навчального процесу. 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ФТИЗІАТРІЇ ТА 

ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 

В.І. Сливка  

Кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В умовах, коли світ переживає період розвитку високих технологій, 

традиційний процес навчання потребує суттєвої модернізації, а саме: 

студент повинен вміти вчитися самостійно, адже якість підготовки 

спеціалістів у вищій школі визначається не тільки обсягом певних знань і 

навичок, а й здатністю до самоосвіти і творчої діяльності. 

Необхідно зазначити, що темпи впровадження кредитно-модульної 

системи навчання значно випереджають темпи створення підручників та 

посібників нового покоління згідно з вимогами нових навчальних програм. 

Збільшення обсягу самостійної роботи потребує створення умов щодо її 

виконання: придбання тренажерів, фантомів, підручників та посібників 

нового покоління, розширення навчальних баз та ін. До того ж, залучення 

сучасних технологій в навчально-методичне забезпечення практичних 
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занять жодною мірою не може замінити роботу студента з хворим, а лише 

полегшує засвоєння знань з дисциплін. Тому комплексне використання 

інноваційних та традиційних для медичної освіти технологій сприяє 

розвитку здібностей в набутті потреби до самостійного навчання та 

самоконтролю впродовж всієї професійної діяльності. 

Удосконалення процесу викладання клінічних форм туберкульозу 

базується на методиці проведення практичних занять, лекцій, 

безпосередньої роботи з хворими згідно з навчальними програмами, 

розробленими в контексті кредитно-модульної системи освіти. 

Основною метою викладання фтизіатрії є вивчення клінічних форм 

туберкульозу легень та позалегеневого туберкульозу, рання та своєчасна 

діагностика цього процесу, особливості перебігу туберкульозу на 

сучасному етапі, лікування та профілактика.  

Знання клінічних, рентгенологічних та лабораторних даних, встанов-

лення специфічних ознак туберкульозного процесу дозволяє виявити 

чинники ризику, встановити точний діагноз, призначити стандартне 

лікування, виробити критерії моніторингу за перебігом захворювання, 

своєчасно внести корекцію у програму хіміотерапії та вирішити питання 

ведення хворого на санаторному та амбулаторному етапах основного курсу 

терапії.  

Знання основних проявів туберкульозу, його перебігу дозволяє 

студенту кваліфікаційно провести курацію хворого, обґрунтувати тактику 

обстеження та лікування хворого. 

Перший практичний крок студента передбачає проведення 

комп‘ютерного тестового контролю рівня підготовки студентів. Студенту 

пропонуються тестові завдання і клінічні задачі з різних дисциплін, які 

інтегрують з туберкульозом.  

Для кращого засвоєння матеріалу на кожному практичному занятті 

проводиться курація хворого, розглядається детально карта стаціонарного 

хворого, в інших випадках використовуються створені нами мультимедійні 

презентації та відеофільми з окремих розділів фтизіатрії (етіологія, 

патогенез, діагностика, лікування, профілактика туберкульозу). 

Такий метод викладання дисципліни сприяє кращому її засвоєнню та 

підвищує рівень знань та вмінь студентів з фтизіатрії. 

Багато уваги на практичних заняттях приділяється інтерпретації 

флюорограм, рентгенограм, комп‘ютерних томограм, бронхограм тощо. На 

кафедрі створений електрифікований тематичний стенд, за допомогою 

якого студенти вивчають різні форми туберкульозу та його ускладнення.  

Останнім часом кафедра приділяє багато уваги дистанційній формі 

навчання як одній із форм самостійної роботи студентів. Це дає можливість 

вже на практичному занятті вдосконалювати навички обстеження хворого 

та обґрунтування попереднього та кінцевого клінічного діагнозу, методів 

лікування та профілактики. 
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Важливою формою роботи є також організація ділових ігор, участь в 

олімпіадах, які допомагають стимулювати творчу ініціативу і активність 

студентів у вивченні фтизіатрії. Суттєвим резервом оптимізації самостійної 

роботи студентів є їхня участь у роботі студентського наукового гуртка, 

який успішно функціонує на кафедрі. 

Впровадження навчальних відеоматеріалів для дистанційної форми, 

як однієї із форм самостійної роботи, допоможе студентам більш якісно 

оволодіти практичними навичками і вміннями обстеження хворого та 

методиками проведення додаткових методів обстеження, оскільки відеома-

теріал можна переглядати багато разів.  

Таким чином, правильно організована самостійна робота студентів 

сприяє засвоєнню знань, формуванню спеціальних вмінь та навичок.  

 

ВИКОРИСТАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПРИ    

НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ 

В.І. Сливка 

Кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Справжній етап розвитку суспільства відбувається в епоху бурх-

ливого науково-технічного прогресу, який, у свою чергу, зумовлює 

виникнення революційних змін в медичній науці. Проявом цього стає поява 

в арсеналі сучасного лікаря нових ефективних підходів до діагностики і 

лікування цілого ряду захворювань, що раніше вважалися фатальними. З 

кожним роком підвищується професійний рівень лікарів різних 

спеціальностей. Проте при цьому залишається відкритим питання про 

необхідність поглиблення уявлень про медичну деонтологію в процесі 

підготовки фахівця медика. 

Причиною, на жаль, служать зовсім не нечисленні випадки грубого 

ставлення лікаря до хворих, в результаті яких страждає не лише процес їх 

лікування, але навіть з'являється необхідність у втручанні правоохоронних 

органів. Тому навіть висока професійна підготовка фахівця не завжди 

гарантує лікування хворого. Адже процес лікування має бути спрямований 

не лише на корекцію зрушень в організмі, які виникають в процесі 

відповідного захворювання, а й на лікування хворого. 

Медична деонтологія визначає характер поведінки лікаря в процесі 

його повсякденної професійної діяльності, питання взаємовідношення 

лікаря, хворого і родичів хворого, лікаря і колективу лікарні, встановлює 

певні професійні вимоги до лікаря. Згідно з переконаннями деонтології, 

медицина, значною мірою, повинна базуватися на духовності, 

доброзичливості, сумлінності, строгому виконанні норм моральності. 

Враховуючи це, представляється доцільним ще зі студентської лави 

розвивати у майбутнього лікаря гуманістичні принципи вітчизняної 

медицини відношення до хворого і його близьких як до особи. Падіння 
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моральності у медичних працівників спричиняє ризик підвищення 

професійних помилок. У процесі навчання в медичних ВНЗ перед вик-

ладачами різних кафедр відкриваються необмежені можливості для 

виховання студентів на принципах гуманізму, на яких базуються традиції 

української медицини. 

Викладачі зобов'язані подавати приклад своїм студентам в плані 

відношення до виконуваної роботи, культури взаємовідносин в колективі, 

пунктуальності. Їм слід терпимо ставитися до студентів, що висловлюють 

свою точку зору, яка відрізняється від загальноприйнятої. І звичайно ж, 

саме викладач повинен невпинно розвивати у студента уявлення про те, що 

робота лікаря вимагає високої самовіддачі і навіть самопожертвування. 

Важливим деонтологічним аспектом в навчанні на кафедрі є формування у 

студентів естетичних уявлень про роботу в клініці. Зовнішнє оформлення, 

чистота, наявність наочних засобів навчання сприяють формуванню у них 

поняття про місце предмета в розвитку лікарського мислення, професійного 

обов'язку лікаря. Саме естетичне оточення формує мотивацію отримувати 

задоволення від виконуваної роботи, що, у свою чергу, сприяє прагненню 

підвищити її якість. 

Займаючись на кафедрі, студенти повинні постійно відчувати 

атмосферу високої культури, дотримання етичних норм поведінки. Вони 

тонко відчувають увагу з боку викладача, його прагнення допомогти їм і не 

лише в питанні підвищення рівня знань з предмета.  

Таким чином, поглиблення уявлень студентів про медичну 

деонтологію в процесі навчання в медичному ВНЗ набуває надзвичайно 

високої актуальності в плані підвищення якості охорони здоров'я. 

Запорукою успіху в цьому напрямі є не лише гарна професійна підготовка 

майбутнього лікаря, але й почуття обов'язку, любові до професії, уважне 

ставлення до хворого, готовність до самопожертвування, висока культура 

поведінки в колективі.  

 

СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНОЇ 

АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ 

О.М. Слободян, Л.П. Лаврів, І.С. Кашперук-Карпюк, Н.В. Швець 

Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасними методами навчання в галузі медицини, можна назвати такі, 

що спрямовані на розвиток у студентів "клінічного" мислення, здібностей 

до розв‘язування різних клінічних завдань та власної мотивації студента до 

навчання. Крім того, сучасному навчанню притаманні тісний взаємозв‘язок 

отриманих знань з практикою, оволодіння методами аналізу та розв‘язання 

складних проблем, атмосфера співпраці та партнерства між викладачем та 

студентом і розвиток необхідних навичок та умінь. 

Підґрунтям для отримання знань та навичок із клінічної анатомії та 

оперативної хірургії є тісний зв‘язок з іншими дисциплінами, такими як: 
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анатомія, патологічна анатомія, фізіологія та патологічна фізіологія, 

загальна, дитяча хірургія та хірургія – так як ці предмети вивчають не 

тільки загальну будову органо-систем, а й розвиток і варіантність їхньої 

будови, функціонування в нормі та патології, це все й є предметом 

вивчення студентами на клінічній анатомії та оперативній хірургії. Проте, 

на даний момент, певні теми з дисципліни викладаються не синхронізовано 

з суміжними дисциплінами, тому у студентів такі теми викликають 

труднощі, оскільки окремі теми, які вони вивчають на клінічній анатомії та 

оперативній хірургії, вже були розглянуті на інших дисциплінах або взагалі 

не передбачені навчальною програмою суміжних дисциплін – це 

призводить до відсутності мотивації до запам‘ятовування або використання 

в подальшому матеріалу, який вивчається. 

Для оптимізації освітнього процесу необхідною є систематизація та 

синхронізація навчальних програм із суміжними дисциплінами, які 

викладаються на кожному із курсів навчання студентів. Таким чином, є 

можливість досягнути більш глибокого розуміння студентами окремих тем і 

процесів в організмі людини, здобуття практичних навичок та більшої 

самостійної мотивації до навчання студентів, так як за такого підходу 

студент має розуміння, що вивчений матеріал буде ними використовуватись 

на інших предметах та в клінічній практиці. Перевагою може бути розгляд 

однакових або пов‘язаних тем на різних кафедрах і дисциплінах в 

однаковий проміжок часу із включенням повторного проходження 

фундаментального матеріалу на старших курсах.  

Отже, із запропонованим методом досягається комплексне розуміння 

та вивчення певної проблематики із різних ракурсів, що буде сприяти більш 

глибокому розумінню, засвоєнню та запам‘ятовуванню окремих тем із 

дисципліни та здобуття ними практичних навичок, які будуть 

використовуватись в подальшому для лікування та діагностики. 

 

РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІЬОГО ЛІКАРЯ 

ТАФОРМУВАННЯ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ 

Р.В. Слухенська, А.А. Єрохова 

Кафедра внутрішньої медицини,  

фізичної реабілітації т спортивної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сьогодні суспільство потребує таких лікарів, які є творчими осо-

бистостями з багатством духовних цінностей, готових до вирішення 

професійних завдань на принципах гуманізму, які є конкуренто-

спроможними в сучасних умовах ринкових відносин. 

Розвиток духовного потенціалу майбутніх лікарів залежить від зов-

нішніх (соціальні, політичні, економічні, культурні трансформації в сус-

пільстві, діяльність освітніх закладів, засобів масової інформації, взаємодія 

з іншими освітніми та неурядовими організаціями) та внутрішніх (спіл-

кування з однолітками, емоційний клімат в об‘єднанні, ідеологія, характер 
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відносин, творчий, культурний та духовний потенціал, навички членів 

даного об‘єднання студентів) факторів. 

Розвиток духовного потенціалу майбутніх лікарів у процесі профе-

сійної медичної підготовки відбувається на інтегрально-духовному й 

особистісному рівнях з урахуванням потреб самих студентів, базуючись не 

лише на засадах медичної етики, а й на творчій самореалізації, самовдо-

сконаленні, нормах поведінки. 

Духовний потенціал є інтегральним утворенням, що поєднує можливе 

й дійсне, свідоме й несвідоме зі здібностями особистості до прийняття, 

переживання і творчого втілення у життя загальнолюдських цінностей та 

власної системи ціннісних орієнтацій. 

 Професійний імідж, медична етика лікаря безпосередньо пов‘язані з 

його духовним потенціалом, який проявляється у медичній практиці, 

духовній взаємодії з пацієнтом. Духовна взаємодія сприяє встановленню 

довіри, взаєморозуміння між лікарем і хворим, що в кінцевому результаті 

впливає на успішність лікування й одужання пацієнта. В процесі духовної 

взаємодії відбувається взаємний обмін духовною активністю, духовне 

єднання заради спільної мети – здоров‘я людини. 

Духовний потенціал є особливою системою відновлюваних 

внутрішніх ресурсів духу людини, здатною до саморозвитку, спрямованою 

на творчу самореалізацію (як особистісну, так і професійну). 

Отже, сьогодні перед вищою медичною освітою стоїть надзвичайно 

важливе завдання: професійна підготовка лікаря нового типу – особистості, 

в якій би гармонійно поєднувалися професійна компетентність і глибокі 

знання в галузі медицини – з одного боку з активною громадянською 

позицією, високим рівнем толерантності й духовним потенціалом – з 

іншого. Надзвичайно важлива роль належить формуванню системи 

ціннісних орієнтирів, гуманістичних ідеалів, професійного іміджу 

сучасного лікаря.  
 

РОЛЬ СІМЕЙНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У РОЗВИТКУ СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ 

А.А. Соколенко,  Ю.М. Яринич, М.М. Сем’янів, Ю.В. Репчук 

Кафедра сімейної медицини  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 
На сьогоднішній час Україна знаходиться на шляху великих змін, які 

торкаються всіх аспектів суспільного життя. За останні 10 років 
відбувається реформування та перебудова систем охорони здоров‘я. 
Головним напрямком реформ є створення національної медичної системи, 
яка найповніше відповідає як інтересам громади в цілому, так і 
індивідуальним потребам кожного пацієнта. Не останню роль у цій системі 
відіграє реформування первинної медико-санітарної допомоги та розвиток 
сімейної медицини. Підготовку сімейних лікарів у БДМУ проводять з 2000 
року через інтернатуру та спеціалізацію. Але який би кваліфікований не був 
лікар, без медичної сестри він обійтися звичайно не може, тому з 2003 року 
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на базі кафедри сімейної медицини викладають дисципліну "Медсестрин-
ство в сімейній медицині" для студентів 4-го курсу на базі 9 класу та 3-го 
курсу на базі 11 класу коледжу БДМУ за спеціальністю «Сестринська 
справа» (ОКР – молодший спеціаліст). 

Основною задачею даного предмету є підготовка молодших 
спеціалістів для забезпечення надання ефективної первинної медико-сані-
тарної допомоги населенню, адже робота сімейної медичної сестри (СМС) є 
вкрай важлива та включає такі функції як: медсестринське обстеження 
пацієнта різного віку, виявлення його проблем та членів родини, здійснення 
догляду та опіки над ними відповідно до етапів медсестринського процесу, 
проведення реабілітаційних заходів, профілактичної та протиепідемічної 
роботи на дільниці. Тому викладачі кафедри, беручи до уваги ці моменти, 
намагаються якомога детальніше донести до студентів, що саме і як 
потрібно робити, щоб сімейна медицина набувала більшого визнання серед 
населення України.  

Заняття проводяться з використанням мультимедійних презентацій 
згідно з тематичним планом, фільмів та відеороликів, які наочно відо-
бражають роботу СМС у відділенні сімейної медицини. Також усі майбутні 
медсестри мають змогу оволодіти методикою проведення ЕКГ та серцево-
легеневої реанімації на спеціальному манекені. На нашу думку, значною 
перевагою у викладанні даної дисципліни є те, що кафедра розташована на 
базі КНП МП №3 м. Чернівці, де з 2000 року, вперше в Чернівцях, створено 
відділення сімейної медицини, а тому майбутні медсестри мають 
можливість бути присутніми під час роботи СМС.  

Звичайно мають місце і деякі проблеми викладання даної дисципліни, 
особливо забезпечення фаховою літературою, адже ця дисципліна відносно 
молода. Проте, на нашу думку, дана дисципліна має право на існуванння, є 
невід‘ємною частиною у розвитку сімейної медицини в Україні, а тому усі 
недоліки повинні бути взятими до уваги та доопрацьованими. 
 

МЕТОД УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ПЕДІАТРІЇ ДЛЯ 
СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Т.В. Сорокман 
Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Керуючись принципом міжсекторальної та мультидисциплінарної дії 
в організації надання допомоги населенню, начасі є потреба у 
висококваліфікованих фахівцях, котрі досконало володіють сучасними 
інформаційними і комунікативними технологіями. Зважаючи на потужний 
інформаційний та науко-технічний розвиток суспільства загалом та 
медичної галузі зокрема, доцільним та логічним є пошук нових методик 
викладання дисциплін у медичних вузах з метою підготовки кадрів, 
спроможних працювати над своїм постійним фаховим зростанням на 
післядипломному етапі. 

Мета – оцінити ефективність застосування методів інтерактивних 
технологій навчання з дисципліни «Педіатрія» для студентів IV курсу 
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стоматологічного факультету. 
На кафедрі педіатрії та медичної генетики ВДНЗ України «Буко-

винський державний медичний університет» під час викладання навчальної 
дисципліни «Педіатрія» був застосований метод Таби, який дозволяє 
толерантно організувати попередній контроль вихідного рівня знань 
студентів, що дозволяє динамічно змінювати складність запропонованих 
завдань відповідно до рівня підготовки студентів. Викладач для успішного 
та якісного засвоєння матеріалу студентами розробляє перелік питань, які 
допомогають вибудувати хід заняття таким чином, щоб кожний студент був 
не лише опитаний та оцінений, а і взяв участь у обговоренні теми, що 
вивчається, та запропонував свої варіанти вирішення поставлених завдань. 
На практичному занятті студенти відповідають на запитання, що 
відкривають обговорення теми заняття, зазвичай, це питання епідеміології, 
етіології. Наступний блок запитань дає змогу узагальнити та деталізувати 
засвоєний матеріал – це питання патогенезу та патоморфології перебігу 
захворювання, а також запитання, що визначають конкрентні клінічні 
приклади та змушують студентів розмірковувати над формулюванням 
клінічного діагнозу, плану обстеження та лікування. Підібрані таким чином 
та в такому порядку запитання для студентської аудиторії сприяють 
формуванню довірчих стосунків поміж студентами групи під час вивчення 
нового матеріалу, оскільки, крім індивідуального контролю знань з боку 
викладача, існує ненав‘язливе усунення прогалин у знаннях одно-
групниками один у одного, що зрештою підвищує освіченість, вчить 
толерантному спілкуванню та вмінню слухати і почути опонента.  

Загальна оцінка ефективності застосованого методу навчання 
проводилася на підставі аналізу поточної успішності із дисципліни 
«педіатрія». Серед студентів-стоматологів не було виявлено таких, що мали 
неліквідовану академічну заборгованість у встановлені терміни. Середній 
бал успішності у групах підвищився з 3,56 у минулому році до 3,81 у 
поточному. Було встановлено, що 66,5% студентів 4 курсу стомато-
логічного факультету, у яких проводилися заняття із застосуванням запро-
понованого методу навчання, мали середню поточну успішність 3,2 бали, у 
15,5% студентів – 3,96, у 13,5% – 4,0, 4,2% - 4,5 (р≤0,05). 

Метод Таби є універсальним способом проведення контролю 
вихідного рівня знань із вивченої теми. Завдяки запропонованій методиці 
студенти оволодівають новим матеріалом, надбудовуючи набуті знання на 
фундамент попередньо опанованих дисциплін та тематичних планів, що 
робить освіту системною та ґрунтовною.  

 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПЕДІАТРІЯ» 

Т.В. Сорокман 

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Провідну роль у розв‘язанні завдань професійної підготовки студентів, 

становлення особистості майбутніх фахівців-педіатрів відіграє навчальний 
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процес у медичному університеті. Навчальний процес – це спеціальна 

форма передачі та засвоєння суспільно-історичного досвіду, яка становить 

складну єдність діяльностей ученого-викладача і студента, спрямованих на 

досягнення загальної мети – опанування студентами науковими знаннями, 

уміннями і навичками та різнобічним розвитком майбутніх фахівців як 

особистостей. Навчальну діяльність викладача зазвичай називають 

викладанням, а навчальну діяльність студента – навчанням. 

Частина студентів-першокурсників не вміє вчитися, хоча протягом 

одинадцяти попередніх років свого шкільного життя саме цим і займалася. 

Проте навчально-професійна діяльність студента має суттєві відмінності від 

навчання школяра, а особливо навчання в медичному університеті. 

Особливості навчально-професійної діяльності студента у медичному вузі: 

- навчання має більшу прагматичну спрямованість, бо кожен 

навчальний предмет орієнтує студента-медика на майбутню професійну 

діяльність, готує його до виконання професійних функцій, оволодіння 

необхідними для цього знаннями, уміннями та навичками, що особливо має 

значення в педіатрії; 

- навчання більш спрямоване на професійну перспективу, адже тоді 

краще студент розуміє навіщо? і як? будуть йому необхідні знання 

предмета і тим краще він навчається.  

Для навчання спеціальності «Педіатрія» використовуються  

різноманітні засоби діяльності (наукова література, підручники і методичні 

посібники, Інтернет і мультимедійні засоби, лабораторне обладнання і 

технічні засоби навчання, реальні й теоретичні моделі майбутньої 

професійної діяльності, спілкування з дітьми, батьками, викладачами та 

колегами-педіатрами) та методи організації і здійснення навчально-

пізнавальної діяльності (пояснення, інструктаж, розповідь, лекція, бесіда, 

робота з підручником; ілюстрування, демонстрування практичних навичок, 

самостійне спостереження за виконанням практичної навички догляду за 

дитиною або об‘єктивного обстеження дитини, оцінки пара клінічних 

методів діагностики). 

Для підвищення професійної підготовки студентів спеціальності 

«Педіатрія» на кафедрі педіатрії та медичної генетики використовують 

наступні методи: 

а) методи стимулювання навчальної діяльності (навчальна дискусія, 

забезпечення успіху в навчанні, ділові ігри, створення ситуації інтересу у 

процесі навчання, створення ситуації новизни, опора на життєвий досвід 

викладача; стимулювання обов'язку і відповідальності в навчанні); 

б) методи контролю і самоконтролю у навчанні (усний, письмовий, 

тестовий, графічний, програмований, самоконтроль і самооцінка у 

навчанні); 

в) збільшення частки самостійної навчальної роботи студента 

(самостійний пошук навчальної інформації, анотація і конспектування 

наукової літератури, виконання практичних завдань, проведення наукових 

досліджень тощо).  
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Поєднання навчального і наукового процесів, самостійна навчально-

пізнавальна діяльність студентів перебігає разом із їхньою дослідницькою 

роботою під керівництвом викладачів (написання історії хвороби, участь у 

наукових семінарах і студентських наукових конференціях тощо). 

Проведені нами дослідження серед студентів 4-6 курсів спеціальності 

«Педіатрія» показали, що найбільші труднощі в навчанні студентів 

викликає невміння раціонально розподіляти свій час (65,8% опитаних, серед 

яких 73,9% – дівчата); відсутність або недостатність навичок самоосвіти 

34,6%; невміння самостійно працювати з науковою літературою (у 24,8% – 

повільний темп сприйняття інформації; у 19,8% – утруднення при 

орієнтуванні у друкованому матеріалі), нездатність управляти своєю 

навчально-пізнавальною діяльністю (28,8). 

Навчання в медичному університеті – процес складний, який вимагає 

від студента високої свідомості, активності, підвищеної працездатності, 

самоорганізації. Застосування запропонованих методів навчання підвищить 

професійну підготовку майбутніх лікарів-педіатрів. 

 

ДО ПИТАННЯ ЩОДО СПЕЦІФІКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

ВИКЛАДАЧА З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРІ 

ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 

М.М. Сорохан  

Кафедра ортопедичної стоматології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Перша зустріч викладача з іноземними студентами на кафедрі 

ортопедичної стоматології завжди була і залишається хвилюючою і зво-

рушливою, як для нього самого, так і для студента. Саме після неї студент 

отримує перші враження про обраний ним фах чи навчальний заклад, чи не 

помилився він у виборі своєї майбутньої професії. Саме під час першої 

зустрічі встановлюються негативні чи довірливі стосунки викладача зі 

студентами. Переконані, що саме після першої зустрічі більшість студентів 

телефонують своїм близьким і діляться своїми першими, можливо 

помилковими,  враженнями, куди закинула їх доля. 

Тут викладачеві, а особливо майбутньому кураторові, в першу чергу 

необхідно враховувати особливості демографічного складу академічної 

групи. Для нас, викладачів, велика честь, що отримали нагоду проводити 

заняття з іноземними студентами. При першій зустрічі вважали за 

необхідне проінформувати майбутніх стоматологів щодо ситуації в місті, 

техніки безпеки та правил поведінки в навчальних  аудиторіях, гуртожитках 

і громадських місцях стосовно вітчизняного законодавства, орієнтувати їх в 

доцільній організації режиму дня і відпочинку.  

Якість засвоєного матеріалу залежить значною мірою від особистості 

викладача, власних морально-патріотичних і професійних якостей, його 

інтелекту, компетентності, ерудиції, зовнішнього вигляду і врешті-решт – 

від його доброти. Звернули особливу увагу, на питання лікарської 
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деонтології, зовнішній вигляд лікаря, його культуру та рівень професійного 

інтелекту. 

Маючи великий досвід виховної роботи у ВНЗ, ми переконані, що 

основою профілактики складнощів адаптаційного періоду іноземних 

студентів до навчально-виховного процесу університету є тренінг адап-

таційної мобільності, який сприяє підвищенню чутливості до незвичних 

змін, що виникли у їхньому житті, створює підґрунтя для формування  

позитивного мислення в умовах нового життєвого середовища без стресів, 

що врешті-решт дає можливість конструктивно сприймати зміни, самостій-

но долати невпевненість і тривоги, обрання значень, цінностей та смислів. 

Не зважаючи на те, що на перших порах знайомств зі складом 

студентської групи іноземців ми зустрілися з певною насторогою та 

скутістю окремих студентів ми водночас досить швидко відчули позитивні 

відгуки від нашої роботи. Почули від більшості студентів арабською: 

«Табіб млехо, табіб супер» - хороший лікар. А це для нас найвища оцінка. 
 

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 

МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА КАФЕДРІ ОРТОПЕДИЧНОЇ 

СТОМАТОЛОГІЇ 

М.М. Сорохан 

Кафедра ортопедичної стоматології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Молода людина вже з раннього дитинства прагне набути певної 

професії, мріє, так би мовити, здобути власну кар‘єру, і тому основним 

завданням школи будь-якого рівня, в тому числі й вищої, – допомогти їй в 

цьому. В БДМУ загалом і на кафедрі ортопедичної стоматології зокрема 

зусилля всього викладацького складу спрямовані на виховання ініціативних, 

з активною життєвою позицією фахівців, які здатні самостійно обирати 

мету, приймати відповідальні рішення і знаходити оптимальні шляхи їх 

вирішення в умовах реальної дійсності. Все це спрямовано на підвищення 

якості підготовки сучасного молодого спеціаліста. 

Питання підвищення ефективності навчального процесу на кафедрі 

ортопедичної стоматології завжди було і залишається першочерговим 

завданням. Акцент на практичне спрямування навчального процесу змушує 

викладацькі колективи суміжних кафедр постійно тримати в полі зору 

питання вдосконалення традиційних методів викладання дисциплін. З 

огляду на це, проблема міжпредметної інтеграції, спадкоємності та логічної 

послідовності викладання ортопедичної стоматології має велике 

педагогічне значення. В першу чергу це стосується анатомії людини та 

гістології, які є основою медичних знань і тісно пов‘язані зі стоматологією, 

мають прикладне спрямування, а спадкоємність та інтеграція при їх вик-

ладанні повинні базуватися передусім на єдиному тлумаченні анатомічної 

термінології. Ці питання на споріднених кафедрах вирішуються шляхом 

координації та аналізу робочих навчальних програм і планів.. У результаті 
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узгодженої міжкафедральної виробничої діяльності формується логічно 

послідовний план лекцій та практичних занять. 

Існуючі типові навчальні програми не завжди сприяють спрямуванню 

зусиль на ефективне засвоєння студентами практичних навичок. Тому, 

відправною точкою інтеграції навчального процесу є те, що студенти 

починають опановувати практичні навички вже у першому семестрі 

(правила користування і техніка безпеки при роботі з хірургічними 

інструментами, починаючи, наприклад, від препарування тощо). 

У медичному університеті формування необхідних якостей лікаря-

стоматолога закладено у змісті навчання, в навчальних планах, програмах 

та інших навчально-методичних документах. Суттєву допомогу у вирішенні 

проблеми підвищення якості підготовки молодого спеціаліста можуть 

надати структурно-логічні схеми міжпредметних зв‘язків. 

Таким чином, на кафедрі ортопедичної стоматології питанню між-

предметної інтеграції, спадкоємності та логічної послідовності викладання 

цілеспрямовано і систематично приділяється щоденна увага, що, 

безперечно, сприяє кращому засвоєнню матеріалу і в кінцевому результаті 

підвищенню якості підготовки молодого спеціаліста. 

 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

В.О. Степаненко 

Кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним із основних напрямків роботи викладача зі студентом є 

спрямування студента на самовдосконалення, саморозвиток, на розвиток 

власної ініціативи, уміння орієнтуватися у великому обсязі інформації, 

самостійно поповнювати свої знання та удосконалювати їх. Але, на жаль є 

певні проблеми в системі освіти: втрата значного часу на контроль та 

оцінювання рівня підготовки студентів, перевантаження викладача на 

практичних заняттях через велику кількість студентів у групах. В таких 

умовах у підготовці фахівця окреме місце посідає студентський науковий 

гурток. Робота в гуртку є творчою, відповідає ІV рівню професійної 

підготовки, дозволяє самостійно опрацьовувати додаткові теми, 

відпрацьовувати практичні навички, професійні вміння та формувати у 

майбутнього лікаря клінічне мислення. У результаті інтенсивної самос-

тійної розумової роботи студенти набувають глибоко усвідомлених знань. 

Заняття науково-дослідницькою діяльністю привчає студентів до 

самостійної роботи, розвиває вміння вибирати з великої кількості 

інформаційних джерел основне, навчає їх логічно мислити. Тому під час 

вивчення фтизіатрії ми надаємо великого значення участі студентів у 

науковому студентському гуртку, засідання якого проводимо на кафедрі. До 

цієї роботи залучаються всі викладачі на чолі із завідувачем кафедри 

професором Тодоріко Л.Д.  
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Робота в основному проводиться за двома напрямками.  

Виконання наукового дослідження. Студенти-гуртківці опановують 

методики бібліографічного пошуку, підбору та аналізу літератури за 

обраною темою. Під керівництвом куратора студенти мають можливість 

підібрати матеріал, необхідний для виконання роботи. Результати 

виконаних науково-дослідних робіт подаються студентами у вигляді 

презентацій на засіданнях наукового гуртка, а кращі роботи – на 

міжвузівських форумах. Така форма самостійної роботи найбільш 

ефективно сприяє розвитку у студентів творчого підходу до вирішення 

поставлених завдань. Треба зауважити, що студенти-гуртківці, як правило, 

добре засвоюють навчальний матеріал і продовжують працювати у гуртку і 

після закінчення програми з фтизіатрії. Про це свідчать і результати, 

отримані гуртківцями протягом кількох останніх років. Наші вихованці 

неодноразово посідали призові місця на підсумкових студентських 

конференціях БДМУ та Всеукраїнських форумах. До прикладу, у 2018 році 

студентка Авраменко Г.Ю., яка була старостою  гуртка упродовж 3-х років і 

працювала під керівництвом професора Тодоріко Л.Д., за значні успіхи у 

науковій  діяльності стала лауреатом премії НАМН України та Асоціації 

працівників медичних вузів України. 

Реферативна робота. Студенти вчаться робити бібліографічний 

пошук літератури, опрацьовувати наукові джерела інформації, в тому числі 

на іноземній мові. Тему реферату пропонує викладач, але гуртківець 

самостійно проводить добірку літератури, реферує і робить висновки. 

Викладач рецензує реферати, які в подальшому обговорюються на засіданні 

наукового гуртка. Цінним є те, що і реферати, і науково-дослідні роботи 

надають можливість студентам збагачувати рівень знань, сприяють 

загальному розвитку, прагненню і надалі займатися науково-дослідною 

роботою.  

Таким чином глибокий органічний зв‘язок науки і освіти розширює 

теоретичні та професійні знання студентів, розвиває їх творче мислення. 

Додаткова робота з літературними джерелами, доповіді на засіданнях 

гуртка створюють умови для самостійного пошуку студентом нових для 

нього знань і методів дій, що дозволить їм у майбутньому  стати 

висококваліфікованими і конкурентоспроможними фахівцями. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БОТАНІКИ  

ТА ФАРМАКОГНОЗІЇ 

В.В. Степанчук 

Кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Використання міжпредметних зв‘язків при вивченні фармацевтичних 

дисциплін є однією з найважливіших умов реалізації інтеграційних 

процесів, що відбуваються в науці та суспільстві.  
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Під час навчання студенти вивчають значну кількість дисциплін, які 

формують різні знання та вміння, але їх засвоєння має сприйматися як 

цілісний та взаємопов‘язаний процес. 

Використання міжпредметних зв‘язків визначено дидактичним 

принципом навчання. Вони є необхідними для формування системного 

засвоєння знань, вмінь та практичних навичок майбутніх фахівців у сфері 

фармації. У процесі їх використання у студентів розвивається логічне 

мислення, активізується їхня увага, інтерес до дисциплін, що вивчаються. 

Міжпредметні зв‘язки повинні здійснюватися і використовуватися 

при вивченні нової інформації, при виконанні практичних завдань, завдань 

для самостійної роботи, при проведенні контролю знань, вмінь та навичок 

тощо. 

Навчальна інформація, що засвоєна під час вивчення одних дисциплін, 

не повинна дублюватися, а має використовуватися в мотивації навчальної 

діяльності студентів, актуалізації опорних знань, вмінь та навичок. 

Зокрема, при опрацювання тієї чи іншої теми з фармацевтичної 

ботаніки студенти, спираючись на раніше здобуті знання з таких 

навчальних дисциплін, як біологія з основами генетики, клітинна біологія, 

латинська мова тощо на основі логічного порівняльного аналізу вчаться 

встановлювати зв‘язок між здобутими ними різними елементами знань та 

застосовувати їх, а також сформовані на їхній основі вміння та навички, на 

практиці. 

При вивченні тем фармацевтичної ботаніки із систематики рослин 

використовуються словник етимологічних, латинських ботанічних назв 

лікарських рослин. Переважна більшість ботанічних назв, наведених в 

словнику, вивчається при проведенні занять з латинської мови. Словник 

сприяє більш глибокому розумінню студентами спеціальної термінології, 

підвищенню професійної грамотності та загальнокультурного рівня 

майбутніх спеціалістів, кращому засвоєнню латинських назв лікарської 

рослинної сировини. 

При плануванні та проведенні практичних занять з фармацевтичної 

ботаніки в методичних розробках обов‘язково вказується те, на якому етапі 

заняття та якими способами до нього включаються знання з інших 

дисциплін, при вивченні нового, або закріпленні попереднього навчального 

матеріалу.  

Застосовуються знання з раніше опрацьованих тем з фармацевтичної 

ботаніки й при вивченні студентами фармакогнозії. Зокрема, це стосується 

лікарської рослинної сировини різних вивчених раніше студентами рослин, 

певні органи яких містять серцеві глікозиди, полісахариди, вітаміни, ефірні 

олії, сапоніни, фенологлікозиди, похідні антрацену, дубильні речовини, 

алкалоїди.  

На заняттях з фармакогнозії студентам потрібні й ті ботанічні знання, 

які стосується будови та життєдіяльності рослинних клітин та тканин. 

Використання міжпредметних зв‘язків інтенсифікує процес оволодіння 

спеціальними знаннями та формує професійні навички та вміння. 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 254 

Міжпредметні зв‘язки можуть використовуватися у вигляді фрагментів, 

або окремих етапів заняття на яких необхідно використання знань з інших 

дисциплін. Використання міжпредметних зв‘язків не повинно бути 

самоціллю, а сприяти закріпленню раніше здобутих знань, вмінь та навичок. 

Таким чином, використання міжпредметних зв‘язків при вивченні 

фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії дає можливість формувати 

навички самостійної роботи з інформацією, аналізувати та диференціювати її, 

робити вірні висновки, розвивати аналітичне мислення та використовувати 

отримані знання в подальшому навчанні та професійній діяльності. 

 

СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПРИ ВИВЧЕННІ ГІСТОЛОГІЇ, 

ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ 

Д.Б. Столяр, І.С. Попова 

Кафедра гістології, цитології та ембріології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Сучасними методами навчання в галузі медицини можна назвати такі, 

що спрямовані на розвиток у студентів "клінічного" мислення, здібностей 

до розв‘язування різних клінічних завдань та власної мотивації студента до 

навчання. Крім того , сучасному навчанню притаманна чітка пізнавальна 

діяльність студентів , тісний взаємозв ‘язок теорії̈ з практикою , оволодіння 

методами аналізу та розв‘язання складних проблем, атмосфера співпраці та 

партнерства між викладачем та студентом і розвиток необхідних навичок та 

умінь. 

Підґрунтям для отримання знань та навичок із гістології, цитології та 

ембріології є тісний зв‘язок з іншими дисциплінами, такими як: анатомія, 

патологічна анатомія, фізіологія та патологічна фізіологія і в певних 

випадках неонатологія, так як ці предмети вивчають немовлят, ново-

народжених і дорослі розвинені організми, їх розвиток, становлення та 

функціонування окремих органів і тканин, функціонування здорових тканин 

та найбільш часті патологічні процеси в них, а розвиток та функціонування 

тканин від закладки осьових зачатків органів до функціонування повно-

цінних органо-систем і є предметом вивчення гістології, цитології та емб-

ріології. Проте, на даний момент, певні теми із дисципліни викладаються не 

синхронізовано із суміжними дисциплінами, тому у студентів такі теми 

викликають труднощі, так як окремі теми які вони вивчають на гістології, 

цитології та ембріології вже були розглянуті на інших дисциплінах або 

взагалі не передбачені навчальною програмою суміжних дисциплін – це 

призводить до відсутності мотивації до запам‘ятовування або використання 

в подальшому даного матеріалу. 

Для оптимізації освітнього процесу необхідною передумовою є 

систематизація та синхронізація навчальних програм із суміжними 

дисциплінами, які викладаються на кожному із курсів навчання студентів. 

Таким чином є можливість досягнути більш глибокого розуміння студен-

тами окремих тем і усвідомлення особливостей процесів, які відбуваються в 
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організмі, та більшої самостійної мотивації студентів до навчання. Все це 

призводить до розуміння студентів, що вивчений матеріал буде ними 

використовуватись на інших предметах та буде ними зустрічатись в 

клінічній практиці. Перевагою може бути розгляд однакових або пов‘язаних 

тем на різних кафедрах і предметах в однаковий проміжок часу.  

Отже, із запропонованим методом досягається комплексне розуміння 

певної проблематики із різних ракурсів, що буде сприяти більш глибокому 

розумінню, засвоєнню та запам‘ятовуванню окремих тем та навичок 

студентами. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ БІОСТАТИСТИКИ  

В.Л. Таралло 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Перенесення викладання біостатистики із 4-го на 3-й курс сприяло 

появі у викладачів кафедри соціальної медицини та організації охорони 

здоров‘я проблемного питання: «Як викладати цей предмет студентам, які 

не вивчали, не знають і не відчули власне самої медицини, тих суто 

клінічних предметів, які завжди закладали основу для нашарування на 

чинні медичні знання інструмента для їх загального і глибинного аналізу». 

Вирішення цієї проблеми призвело до докладного перегляду 

традиційного алгоритму викладання біостатистики. У першу чергу постало 

питання виокремлення при викладанні біомедичної, клінічної та санітарної 

статистики із чинною структуризацією притаманних їм методичної, 

інформаційної та довідкової складових з окресленням їх спільних та 

унікальних науково-практичних засад при практичному застосуванні. 

Водночас для викладачів на лекціях і практичних заняттях суттєво 

збільшився обсяг і час подання та тлумачення (із використанням прикладів 

з лікарської практики) нових для студентів термінів, тих, що формують 

понятійну базу для отримання медичної освіти загалом та окремо для 

опанування клінічних, теоретичних і організаційно-практичних навичок.  

Ґрунтуючись на викладених засадах викладачами кафедри був 

започаткований відмінний від традиційного подання лекційний курс і 

послідовність практичних занять з біостатистики.  

У першу чергу студентів знайомлять із прямими показниками 

популяційного та індивідуального здоров‘я, спостереження за якими і вплив 

на які здатне призвести до покращання здоров‘я українців, збільшення їх 

середньої тривалості життя і, що особливо важливо, її «здорової частки». 

Студенти вперше усвідомлюють професійно, на прикладах, важливість 

побудови «здорового» середовища та дотримання «здорового» способу 

життя. Логіка наступного викладання біостатистики вимагає опанування 

студентами реальних, буденних проявів здоров‘я, зокрема народжуваності, 

захворюваності, інвалідності, смертності – вони раніше подавалися в пред-

меті помилково як провідні показники здоров‘я. Подання на лекціях і 
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практичних заняттях останніх вимагає доведення до студентів спільності 

методичної та інформаційно-технологічної основи практичного використан-

ня цих показників в оцінці здоров‘я людей, ефективності чинних орга-

нізаційно-медичних та соціо-екологічних оздоровчих заходів і цільових 

програм. Після цього поглиблено викладаються різні аспекти проявів і 

обліку громадського здоров‘я і вже на цю основу нашаровується інструмент 

аналізу чинної інформації – власне біостатистика, а також методичні засади 

проведення цільових епідеміологічних досліджень.  

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ВИПУСКНИХ 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 

Формування творчої активної особистості, креативного і нестандарт-

ного мислення, вміння швидко оцінювати ситуацію та приймати конкретні 

рішення є цінними якостями майбутніх фахівців, які допоможуть їм швидко 

адаптуватися на ринку праці. 

Узагальнена модель інноваційного навчання передбачає активну 

участь студента у процесі навчання, формування у суб‘єкта навчання 

достатнього рівня вмінь та знань для їх застосування у реальних умовах, 

розширення горизонтів інформаційного простору майбутнього лікаря, 

вміння працювати у команді та прагнення до постійного самовдос-

коналення. Актуальними напрямками інноваційної моделі навчання є 

імітаційне та проблемне навчання, яке ґрунтується на основі імітаційно-

ігрового моделювання в умовах навчання тих процесів, які відбуваються у 

реальній системі, що їх зокрема, впроваджено у навчальний процес на 

кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет»  

Основна частина. Метою роботи було оцінити ефективність 

підготовки студентів 5-6 курсів спеціальності «педіатрія» з дисципліни 

«педіатрія, дитячі інфекції». На базі кафедри педіатрії та дитячих 

інфекційних хвороб Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет» проводилася 

порівняльна оцінка ефективності підготовки 80 студентів 5-6 курсу 

спеціальностей «педіатрія» з дисципліни «педіатрія, дитячі інфекційні 

хвороби». Першу (І) групу склали 36 студентів 5 курсу спеціальності 

«педіатрія» (контрактна форма навчання – 58,8% студентів), а II групу – 44 

студента 6 курсу спеціальності «педіатрія» (контрактна форма навчання – 

53,3% студентів). 

Серед студентів проводили анонімне анкетування за допомогою 

анкети, яка містила 16 запитань, що стосувалися методики викладання 
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дисципліни «педіатрія, дитячі інфекції», ставлення студентів до навчання, 

форм і методів підготовки, використання нових інформаційних ресурсів, 

індивідуальної оцінки готовності до професійної діяльності. Статистична 

обробка отриманих результатів проводилася на персональному комп'ютері з 

використанням пакета прикладних програм "Statistiсa 5.0". 

За результатами аналізу анкетування встановлено, близько третини 

студентів I та II групи (43,6% та 36,7% відповідно) вказують на достатній 

рівень переважно теоретичних знань, що свідчить про необхідність 

додаткової практичної підготовки студентів випускних курсів медичних 

вузів. 

Нами встановлено, що, більше третини студентів II групи (36,4%) та 

лише кожен десятий представник I групи (11,2%, рφ<0,05) акцентували 

увагу на тому, що самоосвіта протягом усього життя – важливий чинник 

саморозвитку та успішного працевлаштування. При цьому практично з 

однаковою частотою респонденти I і II груп (22,3% та 27,4%, рφ>0,05) 

відзначали, що самостійна робота сприяє формуванню самостійності, 

ініціативності, дисциплінованості, точності, формує почуття відповідаль-

ності майбутнього лікаря. 

При цьому найбільш значимими факторами, які ускладнюють 

навчання, за даними анкетування є: необхідність поєднувати навчання і 

роботу (22,8% та 45,6% (рφ<0,05) респондентів I і II груп); особиста 

неорганізованість (22,8% та 36,4% (рφ>0,05) респондентів I і II груп); 

недостатній рівень довузівської підготовки (44,4% та 17,8% (рφ <0,05) 

респондентів I і II груп). 

У той же час, факторами, які сприяють удосконаленню навчального 

процесу, на думку студентів, виступають впровадження нових інноваційних 

методик навчання (33,3% та 45,4% (рφ> 0,05) респондентів I та II групи), 

розширення практики за обраною спеціальністю (44,4% та 45,4% (рφ>0,05) 

респондентів I та II груп). 

Серед опитаних студентів рівень успішності I групи був вище, ніж в 

групі порівняння. Так, на «добре» і «відмінно» вчилися 44,4% студентів I 

групи та лише 36,0% респондентів II групи. У той же час, на «задовільно» і 

«добре» навчалися 33,3% та 36,4% студентів I і II груп відповідно.  

Низьку задовільну успішність реєстрували в обох групах з однаковою 

частотою 22,2% та 27,2% відповідно. Наявність низької успішності з 

дисципліни «педіатрія, дитячі інфекції» корелювала з переважним 

навчанням студентів на умовах контракту за кошти фізичних або 

юридичних осіб (r=0,5, p<0,05), неможливістю працювати самостійно (r=0,4, 

p<0,05), низькою мотивацією до самоосвіти як запоруки успішної роботи 

майбутнього фахівця (r=0,7,p<0,05). 

Таким чином, за даними анкетування встановлено, що незважаючи на 

наявність більш низької успішності з дисципліни у студентів 6 курсу 

спеціальності «педіатрія», необхідність поєднувати роботу та навчання, 

чітко простежується більш високий рівень усвідомлення необхідності 

постійної самоосвіти, в порівнянні зі студентами 5 курсу. Необхідність 
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розширення практичного навчання та впровадження нових інноваційних 

методик навчання диктує недостатній рівень практичних знань у студентів 

5 та 6 курсу. 

 

ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИПУСКНИХ КУРСІВ ДО 

САМОСТІЙНОЇ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

АНОНІМНОГО АНКЕТУВАННЯ) 

С.І.Тарнавська, Н.І. Прунчак* 

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський  державний  медичний  університет», м. Чернівці 

* Чернівецький медичний коледж 

У сучасних умовах реформування системи охорони здоров'я виникає 

необхідність удосконалення підготовки медичних кадрів. На даний момент 

метою вищого навчального закладу є не тільки випуск фахівців, які 

отримали якісну підготовку, але й розробка принципово нових 

інформаційно-комунікаційних технологій і застосування активного 

менеджменту для успішного конкурування у сфері освіти. 

Одним з ключових чинників підвищення якості підготовки медичних 

кадрів, готових до самостійної практичної діяльності, є використання 

інноваційних методів викладання в педагогічній діяльності. 

Перед представниками медичних вузів стоїть непросте завдання – 

підготувати студентів до самостійної лікарської діяльності, навчити 

вживати рішучі дії в екстрених ситуаціях, тобто, стимулювати клінічне 

мислення, активізувати творчий потенціал, формувати стійкий інтерес до 

освіти та майбутньої професії. 

Традиційна підготовка студентів, спрямована виключно на отримання 

певних знань і умінь, на даний момент є застарілою. Підготовка студентів 

за принципом знання-контроль-оцінка поступово витісняється 

інноваційними методами освіти, суть яких в умінні використовувати на 

практиці отримані знання, інтерпретувати знання з інших суміжних 

дисциплін, адекватно сприймати нову інформацію, творчо підходити до 

вирішення найскладнішого завдання, постійно самовдосконалюватися. 

Основна частина. Метою роботи було оцінити ефективність 

підготовки студентів 5-6 курсів спеціальності «педіатрія» з дисципліни 

«педіатрія, дитячі інфекції». На базі кафедри педіатрії та дитячих 

інфекційних хвороб Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет» проводилася 

порівняльна оцінка ефективності підготовки 80 студентів 5-6 курсу 

спеціальностей «педіатрія» з дисципліни «педіатрія, дитячі інфекційні 

хвороби». Першу (І) групу склали 36 студентів 5 курсу спеціальності 

«педіатрія» (контрактна форма навчання – 58,8% студентів), а II групу – 44 

студента 6 курсу спеціальності «педіатрія» (контрактна форма навчання – 

53,3% студентів). 
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Серед студентів проводили анонімне анкетування за допомогою 

анкети, яка містила 16 запитань, що стосувалися методики викладання 

дисципліни «педіатрія, дитячі інфекції», ставлення студентів до навчання, 

форм і методів підготовки, використання нових інформаційних ресурсів, 

індивідуальної оцінки готовності до професійної діяльності. Статистична 

обробка отриманих результатів проводилася на персональному комп'ютері з 

використанням пакета прикладних програм "Statistiсa 5.0". 

За результатами аналізу анкетування встановлено, що при оцінці 

ймовірного стилю своєї майбутньої роботи 26,4% студентів II групи 

виявили бажання працювати в команді, на відміну від позитивного вибору 

даного стилю роботи у 11,2% (рφ>0,05) представників I групи. Працювати 

самостійно, без зовнішнього втручання готові 33,3% студентів II групи та 

11,2% (рφ <0,05) студентів I групи. Необхідність бути «генератором ідей» 

відзначили 18,6% опитаних II групи та 21,8% (рφ>0,05) респондентів I 

групи. 21,6% студентів II групи та 55,7% (рφ<0,05) студентів I групи 

вважають за краще працювати в якості підлеглого із завданнями, які 

допускають прояв власної ініціативи. Показники ризику готовності до 

самостійної роботи у студентів 6 курсу спеціальності «педіатрія» у 

порівнянні зі студентами 5 курсу були вище та склали: відносний ризик – 

3,1 (95% ДІ: 2,1-3,9) при співвідношенні шансів – 3,8 (95% ДІ: 1,6-8,6). 

Самореалізацію в майбутню професію своїх інтересів та здібностей 

відзначили 33,3% та 36,4% респондентів I та II груп. У той же час 

можливість стати самостійною і незалежною особистістю за рахунок 

реалізації себе у майбутній професії акцентувала майже половина 

респондентів II групи (46,8%), що ймовірно пов‘язано із збільшенням 

практичної підготовки на 6 курсу за рахунок збільшення годин навчальної 

дисципліни, та лише п'ята частина (21,6%, рφ <0,05) представників I групи. 

Шанси готовності до самостійної роботи студентів 6 курсу 

спеціальності «педіатрія» у порівнянні зі студентами 5 курсу зростали у 3,8 

разу.  

 

ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВТЕНТИЧНИХ 

МАТЕРІАЛІВ У ВИКЛАДАННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ 

М.М. Телеки 

Кафедра іноземної мови 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформування національної системи охорони здоров‘я передбачає 

нові підходи до підготовки висококваліфікованого лікаря, здатного 

конкурувати на міжнародному ринку праці. Парадигма сучасної української 

медичної освіти пріоритетним вбачає оволодіння майбутнім фахівцем не 

тільки високим рівнем професійних знань, але й якісно новими компе-

тентностями. Залишаються актуальними проблеми методики формування 

практичних навичок і вмінь уживання спеціальної лексики з використанням 

латинської мови, пошук  ефективних шляхів навчання студентів вищих 
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медичних навчальних закладів. Методику викладання латинської мови і 

медичної термінології у своїх працях описували О. Бєляєва, Н. Кацман, 

Й. Кобів, В. Новодранова, З. Покровська, О. Самойленко, В. Синиця, 

Л. Смольська, Є. Скоробогата. Окремих питань використання сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій при вивченні латинської мови 

та медичної термінології торкались Н. Дерев‘янченко, О. Балалаєва. Однак 

залишається необхідність аналізу використання прийомів і способів, що 

забезпечують цілеспрямований процес формування навичок, підвищення 

пізнавального інтересу студентів до вивчення латинської медичної 

термінології.  

Метою було продемонструвати ефективність лінгводидактичного 

потенціалу автентичних матеріалів при вивченні латинської мови. 

Науковці неодноразово наголошували на важливість використання 

автентичних матеріалів на заняттях. У нашому дослідженні під автен-

тичним матеріалом розуміємо термінологічні одиниці, які характери-

зуються природністю лексичного наповнення та граматичних форм, 

засновані на першоджерелах або ж якими послугувалися носії мови.  

Навчання латинської мови складається з трьох розділів і спрямоване 

на вивчення трьох підсистем медицини – анатомо-гістологічної, клінічної та 

фармацевтичної термінологій. Перший етап вивчення анатомо-гістологічної 

термінології починається з опрацьовування основ латинської мови. 

Ознайомлення з системою вокалізму та консонантизму підкріплені 

практичним завданням, наприклад, прочитанням абревіатур BNA, INA, 

PNA та їхньої повної форми із зазначеним наголосом – Basillénsia nómina 

anatómica, Jenalénsia nómina anatómica, Parislénsia nómina anatómica з 

одночасним транслюванням на екрані перекладу складноскорочених слів. У 

такий спосіб студенти ознайомлюються з термінами та додатково 

навчаються правильно вимовляти латинські звуки і слова, сприймати нову 

інформацію, закладену у термінах. Дієвості навчання сприяють повідом-

лення про походження номінації терміна. Студентам демонструється з 

анатомічного атласу рисунок потиличної кістки і вони з цікавістю 

дізнаються, що анатомічний термін nucha, ae f (потилиця, задня частина 

шиї) є ані грецького, ані латинського походження. Вперше про нього можна 

було прочитати у працях перського вченого, філософа і лікаря Авіценни 

(1000 р.). На той час він не мав значення «задня частина  шиї», а відображав 

поняття «спинний мозок». Арабською мовою «задня частина шиї» 

передавалась «nug-raph», а згодом слово транслювалося як nucha. Студенти 

у такий спосіб не тільки запам‘ятовують значення терміна, а й 

транслітерацію латинською мовою.  

Використання автентичного матеріалу у клінічній термінології можна 

відображати через етимологією терміноелементів, що дозволяє активізувати 

знання когнітивного і семантичного плану, структурувати й інтегрувати 

знання з різних галузей, розвивати і удосконалювати вміння визначати 

частини (компоненти) складного терміна, його інформативне навантаження 

та розкривати загальний зміст терміна-композита. Так, знання первинного 
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походження словотвірних елементів  gr. splen селезінка + lat. porta ворота + 

gr. chole жовч + gr. angeion судина + gr. graphia метод дослідження за 

допомогою рентгенівських променів уможливлює переклад терміну 

splenoportocholangographía (спленопортохолангографíя – метод досліджен-

ня за допомогою рентгену селезінки, портальних вен і жовчних проток).  

Знання етимонів фармацевтичної термінології допомагає студентам 

виділити в назвах препаратів словотвірні елементи, визначити їхню 

інформативність щодо складу лікáрських речовин. Роль викладача полягає у 

виборі таких термінів, які є зрозумілі для студентів на даному етапі 

навчання, і можуть мати практичну спрямованість матеріалу для 

подальшого його використання. Доречним при вивчення частотних 

відрізків наведення прикладу назви всім відомого лікáрського засобу 

аспірину, який є у переліку найважливіших лікáрських препаратів 

Всесвітньої організації охорони здоров‘я. Увага студентів акцентується на 

тому, що аспірин використовують переважно для профілактики серцево-

судинних захворювань і у назві відсутній терміноелемент -pyr- (вказує на 

жар або вогонь). Натомість основою таблеток є Ácidum acetylsalicýlicum – 

кислота, яка у 1853 році уперше синтезована з кори верби французьким 

вченим Шарлем Фредериком Жераром. Пізніше був зареєстрований 

унікальний товарний знак препарату під назвою «Aspirínum»: «А» – 

терміноелемент «acetyl» – ацетил, «spir» – від німецького слова «Spirsáure», 

яке в свою чергу походить від колишньої латинської назви лабазника 

в‘язолистого «Spiráеа ulmária», багатого на саліцин, «in» – типове 

закінчення для назви лікáрського засобу.  

Безперечно, вдале застосування автентичних матеріалів є 

продуктивним  лінгводидактичним прийомом, що допомагає студентам 

отримувати інформацію з першоджерел з високим ступенем наочності, а 

викладачеві зосередити їхню увагу на потрібному мовному матеріалі, 

підвищити пізнавальний інтерес студентів, їхній загальнокультурний рівень 

і мотивацію для вивчення медичної термінології латинською мовою, 

забезпечити професійну термінологічну грамотність спеціаліста та здат-

ність використовувати латинські медичні терміни у подальшій професійній 

діяльності й професійному спілкуванні. 

 

ДІЛОВА ГРА ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-

МЕДИКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПІДГОТОВКИ  

Я.М. Телекі, О.І. Федів, О.Ю. Оліник, К.А. Чимпой 
Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
З-поміж багатьох прикладів інноваційних способів організації 

групової форми навчальної діяльності студентів та молодих спеціалістів є 
метод ділової гри, який, здебільшого, розглядається, як активний 
(інноваційний) метод навчання у вишах. Ділова гра - це комплексний 
методичний прийом навчання, при якому студенти в першу чергу 
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розглядають процес прийняття рішення. Нижче приводиться приклад 
ділової гри «На прийомі пацієнт з ревматоїдним артритом». 

Основна мета гри: навчання збору анамнезу, формування вміння 
аналізувати отримані дані та застосовувати практично на заняттях, розвиток 
у студентів-медиків вміння прогнозувати ускладнення, виховання відпо-
відальності, наукового ставлення до вирішення життєвих проблем в умовах 
практичної медицини, розвиток у студентів уміння працювати в групах. 
Матеріальне забезпечення занять: аркуші паперу, ручки, роздатковий 
матеріал з результатами параклінічних методів обстеження. Тип заняття: 
закріплення вивченого матеріалу. Форма заняття: ділова гра (робота в 
групах по 4-5 студентів). 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 3-4  
студенти. Такий поділ обґрунтовується тим, що в групі виділяється 3 ролі: 
лікар-ревматолог,  пацієнт, викладач. Кожному з групи потрібно приймати 
конкретні рішення, тому, якщо студентів буде більше кожен з учасників 
може буде виключений з обговорення. Тривалість гри: 2 академічні години 
аудиторних занять. 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 ревматоїдним артритом", яка 
наближена до реальних умов. Під час виконання даного завдання викладач 
спостерігає за роботою кожної з міні-груп. На цьому етапі у студентів 
виникають питання, на які викладач або відразу відповідає, або пропонує 
різні варіанти рішень, або задає навідні запитання. Часто виникають ситу-
ації, при яких темп роботи студентських груп різниться: одні вже все зроби-
ли, 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. 

Рекомендації. У кінці гри підводяться підсумки, проводиться аналіз 
типових помилок, даються рекомендації. Таким чином, ігровий супровід 
вивчення матеріалу дозволяє підтримувати постійний високий інтерес у 
студентів до змісту курсу, активізує їх самостійну діяльність, формує і 
закріплює практичні навички. Особливо це важливо при навчанні 
студентів-медиків з різним рівнем підготовки.  

Отже, багаторазова і різнопланова участь студентів в іграх сприяє 
алгоритмізації предметних навичок, формуванню практичного досвіду 
щодо системного аналізу професійної діяльності. 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ  ВИНИКНЕННЯ  

ТЕСТУВАННЯ 

М.П. Тимофієва 

Кафедра психології та філософії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Система навчання у вищій школі – багатогранний процес, який 

складається з цілого ряду взаємопов‘язаних елементів. Серед них важливе 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 263 

місце посідає контроль знань, тобто організація зворотного зв'язку як засобу 

управління навчально-виховним процесом. Ця проблема особливо 

актуальна у наш час у зв'язку з тим, що вся система вищої освіти в Україні 

підлягає повній організаційній перебудові. 

Посилення уваги до проблеми контролю занять викликано не тільки 

бажанням визначити ступінь підготовленості студентів, але і потягом до 

удосконалення всієї системи навчання та дослідження індивідуальних 

особливостей студента.   

Вищий навчальний заклад – це одна з важливих соціально 

економічних систем, яка створює на користь усього суспільства таку 

цінність, як інтелектуальний ресурс. На сучасному етапі при оцінці знань 

студентів перераховані проблеми більшою мірою вирішуються 

використанням такої форми контролю, як тестування.  

Метою нашої роботи є теоретико-методологічний аналіз історії 

виникнення тестування та обґрунтування переваг використання тестових 

методів контролю знань студентів. 

Спроби скласти педагогічні тести, які можна вважати першими 

зразками шкільних тестів успішності, здійснили англієць Д. Фішер (1864 р. 

розробив так звані «scale books» – шкальовані книги) й американець 

Дж.М. Раїс (1894 р. надрукував у формі таблиць тести, призначені для 

перевірки орфографічних знань учнів). 

Перші наукові праці з теорії тестів з‘явилися на початку XX ст. на 

межі психології, соціології, педагогіки. Зокрема Ф. Гальтон, досліджуючи 

індивідуальні відмінності людей, розробив набір методик для визначення 

слухової, зорової й тактильної чутливості. Свої дослідження він назвав 

«розумовими тестами». Важливим внеском Ф. Гальтона в розвиток теорії 

тестів було визначення трьох головних принципів: застосування серії 

однакових досліджень до великої кількості обстежуваних, статистичне 

опрацювання результатів, визначення еталонів оцінки. 

У 1896 році К. Пірсон започаткував основи теорії кореляції. Цього ж 

року американський психолог Дж. М. Кеттел у праці «Розумові тести і 

вимірювання» запропонував вважати тест засобом наукового дослідження з 

відповідними вимогами щодо його чистоти.  

Підбір тестів після ретельного статистичного опрацювання й 

експериментальної перевірки. Відкриття тестів як методу вимірювання 

спричинило швидкий розвиток психотехніки, педології, експериментальної 

педагогіки в країнах Європи й особливо в США. 

Нова хвиля використання тестів, починаючи з 60-х років XX ст., мала 

загальноосвітній характер і була пов‘язана з розробками американського 

педагога Р. Тайлера (за його ініціативою розроблено програму National 

Assessment of Educational Progress (NAEP) – Державну програму педаго-

гічних вимірювань, яка суттєво вплинула на впровадження тестування в 

систему освіти США. Головний принцип Р. Тайлера полягав у тому, щоб не 

здійснювати контроль за місцевими системами шкільної освіти «зверху», а 
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спонукати педагогічні колективи самостійно вдосконалювати ці системи і 

навчальний процес. 

Росія (й Україна як складова Російської імперії, а потім СРСР) на 

початку XX ст. здійснила перші спроби запровадити тести в практику 

шкільного контролю. Певні дослідження з тестології пізніше проводили й у 

Радянському Союзі. Розвиток тестування в СРСР відбувається в три етапи: 

1 етап – 20-ті – середина 30-х років XX ст. Відбувається процес 

накопичення інформації з тестових технологій.  

У період сталінізму тестологію почали розглядати як ворожу й 

буржуазну. Після постанови ЦК ВКП(б) 1936 року були ліквідовані не 

тільки інтелектуальні тести, а й тести успішності. Як наслідок – застій в 

експериментальній педагогіці та психології. 

2 етап – 30-50 роки XX ст., коли тести використовували переважно у 

сфері психологічних досліджень на обмежених контингентах учнів, 

зазвичай за зарубіжними зразками. 

3 етап – 60-90 роки XX ст. тестування як метод вимірювання знань 

почали використовувати у військових училищах Міністерства оборони, 

Міністерства внутрішніх справ та інших спеціальних навчальних закладах. 

Однак спроби відродити тестування в 70-х роках XX ст. були невдалими, 

так само як невдалою була організація тестування успішності випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів, здійснена Міністерством освіти 

1993–1994 pp. 

Після здобуття Україною незалежності розпочинається новий етап у 

розвитку тестології в нашій країні. Україна робить кроки щодо 

запровадження тестування в освіті. Починаючи з 90-х років XX ст., багато 

вищих навчальних закладів почали переходити на нові умови прийому до 

вищих навчальних закладів із використанням тестових технологій. 

У 1993 році Міністерство охорони здоров‘я України за підтримки 

міжнародних фондів і за безпосередньої участі західних спеціалістів 

запровадило тестування для ліцензування лікарів. Система перевірки й 

оцінювання професійних знань і майстерності студентів і випускників 

медичних навчальних закладів «Кроки» є першою в Україні, хоча й 

вузькопрофесійною, системою тестування загальнодержавного рівня. У 

рамках цього масштабного проекту створено банк завдань, у який збирають 

емпіричні дані, проводять їх психометричний аналіз. 

У 2002-2005 pp. Центр тестових технологій за підтримки Міністерства 

освіти й науки України та Міжнародного фонду «Відродження» започат-

кував експеримент щодо впровадження зовнішнього незалежного оціню-

вання в систему загальної середньої освіти. Поетапно запроваджували 

тестування з історії України та всесвітньої історії, математики, української 

мови, географії, біології, фізики, хімії, результати яких впродовж 2003-

2007 pp. випускники загальноосвітніх навчальних закладів за бажанням 

могли зарахувати під час вступу до вищих навчальних закладів (2003 р. – 

3121 учасник тестування, в експерименті брали участь 4 університети; 2004 

р. – 4500 учасників тестування, 31 університет зараховував результати 

http://www.timo.com.ua/wiki/index.php/%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0_%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A5_%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%99_%D0%86_%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%86%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A3_%D0%AF%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98
http://www.timo.com.ua/wiki/index.php/%D0%9C%D0%86%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%A4%D0%9E%D0%9D%D0%94_%C2%AB%D0%92%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%C2%BB
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тестування за згодою абітурієнтів; 2005 р. – 8700 випускників ЗНЗ, в 

експерименті брали участь усі ВНЗ України). 

З 2006 року в Україні впроваджується національна система зовніш-

нього незалежного оцінювання, в основу якої покладено модель 

зовнішнього стандартизованого тестування. У 2006 році створено Україн-

ський центр оцінювання якості освіти, який здійснює оцінювання й 

сертифікацію навчальних досягнень випускників. 

До переваг слід віднести: об'єктивність і, як наслідок більша 

позитивна стимулююча дія на пізнавальну діяльність студента; виклю-

чається дія негативного впливу на результати тестування таких чинників як 

настрій, рівень кваліфікації та інші характеристики конкретного викладача; 

універсальність, охоплення усіх стадій процесу навчання. Крім того, 

тестове опитування багатофункціональне. Воно дозволяє швидше 

зрозуміти, як далі працювати зі студентами, а також допомагає викладачу 

скоригувати курс. 
 

ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ  
КОМПОНЕНТ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВОЇ МОВИ 

А.В. Ткач 
Кафедра суспільних наук та українознавства 
Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Кожен, хто прагне досягти творчого успіху, створити себе як 

висококваліфікованого фахівця, зобов‘язаний оволодіти особливостями 
культури мовлення, тобто знати правила і норми літературної мови та 
втілювати їх на практиці, вдало послуговуватися мовновиражальними 
засобами залежно від їх функціонального призначення. 

Формування професійного мовлення майбутніх спеціалістів перед-
бачає насамперед необхідність опанування поняттєвої сфери обраного фаху, 
що репрезентується засобами й власне питомої (україномовної) термінології, 
й запозиченої. Тому справжній професіонал має бути відмінним комуні-
кантом, вміти активно використовувати потенціал фахового мовлення, 
важливим складником якого є терміни та термінологізовані слова. Для 
формування мовної культури студентів-медиків у царині терміновживання 
на практичних заняттях з української мови за професійним спрямуванням 
пропонуємо низку завдань: 

1. Систематичне використання текстового матеріалу. Глибоке 

розуміння професійно зорієнтованого тексту як вияву мовленнєвої 

діяльності, уміння виокремлювати, аналізувати, систематизувати, 

пояснювати терміни (анатомічні, клінічні, фармацевтичні), подані у таких 

текстах, визначають мовленнєву майстерність майбутнього медичного 

(фармацевтичного) фахівця. 

2. Для знання можливих варіантів слововживання та засвоєння 

стереотипів фахової мови виконуються вправи щодо розмежування 

синонімічних чи паронімічних рядів (галузь – царина – ділянка – область;  

об’єм – обсяг; криз – криза; периферичний – периферійний; штам – штамп). 
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3. Особлива увага приділяється медичним термінам-неологізмам, що 

активно поповнюють термінологічний склад української літературної мови. 

Студентам-першокурсникам пропонуємо: а) до поданих термінів дібрати 

потрібні визначення (абсцес, біопсія, кріодеструкція, реанімація); 

б) з‘ясувати походження та значення термінологічних слів (алерген, діагноз, 

дерматологія, ятрогенія); в) записати синоніми (синонімічні слово-

сполучення) до поданих лексем (анемія, пульмонологія, симптом, хвороба 

Боткіна); г) добір українських відповідників до іншомовних термінів 

(апатія, малярія, резекція, трансплантація) і, навпаки, пояснення 

українських понять через міжнародні стандарти (запалення нирок; наука про 

спадковість; пригнічений психічний стан; очний лікар; симптомокомплекс). 

4. Одним із чинників, що  підкреслює  рівень  мовленнєвої  культури, 

є наголошування – обов‘язкова ознака слова в його природному вияві 

(кишка, сеча, рентгенографія, некролог, ознака, амнезія).  

5. Лінгвістична інтерференція – російсько-українська та українсько-

російська – диктує ще одне завдання – переклад, що дає змогу правильно 

вибрати граматичну форму відповідно до значення (оценка – оцінка, 

оцінювання, позначка; билет – білет, квиток), а також вчить студентів 

відпрацьовувати та вдосконалювати навички роботи із перекладною 

науковою літературою. Під час перекладу виробляється механізм профе-

сійного мовлення, який дозволяє шліфувати лексичні, орфографічні та 

стилістичні норми української мови. 

Як бачимо, професійна компетентність можлива лише за умови 

систематичної роботи із термінами й термінологізованими словами, 

оскільки саме з опанування фахової термінології починається якісна 

професійна освіта майбутнього спеціаліста-медика.   

 

ЦІННІСТЬ ОСВІТИ І НАУКИ У СТУДЕНТСЬКИХ ГРУПАХ  

С.В. Ткачик, П.П. Перебийніс 

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Освіта належить до одного з найдавніших соціальних інститутів 

суспільства, її завдання полягає у відтворюванні і передаванні знань, вмінь 

та навичок, формуванні соціального досвід, у підготовці спеціалістів різних 

напрямів виробництва. Освіта як багатоманітне суспільне явище органічно 

зв‘язана з усіма галузями духовної і матеріальної культури і є об‘єктом 

дослідження багатьох наук. 

Освіта невіддільна від науки. У процесі наукових досліджень, 

наукових відкриттів, які проводяться у стінах наукових інститутів та вищих 

навчальних закладів, наука і освіта сприяють науковому прогресу, роблять 

свій суттєвий внесок у збагачення та розширення культурної спадщини 

суспільства. В наш час наука і освіта дедалі більше перетворюються на 

фундамент сучасної цивілізації. Передусім важливого значення набуває 

максимальне використання потенціалу вузівської науки. Поєднання 
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науково-дослідної та викладацької діяльності приносить користь кожній із 

них, а їх інтеграція дозволяє широко використовувати у наукових дослі-

дженнях можливості викладачів та студентів. В індустріально розвинених 

країнах світу спостерігається висока цінність освіти і науки. Батьки ще 

змалку заохочують дитину до навчання, орієнтують на досягнення високих 

результатів, на отримання вузівського диплома, адже її майбутня кар‘єра 

безпосередньо залежить від рівня освіти. Відомо, що рівень освіти поряд з 

іншими чинниками (владою, власністю, доходами та ін.) є важливим 

показником соціального статусу людини в сучасному суспільстві. Однак 

нинішній науково-технічний розвиток викликає не лише позитивні, але й 

проблемні явища, що мають глобальний характер. А це, у свою чергу, веде 

до неоднозначного сприйняття наукових відкриттів, окремі з яких 

хвилюють людську уяву, викликають розгубленість серед певної групи 

людей, а за певних умов навіть лякають їх. 

Будучи невід‘ємним елементом суспільного життя, наука дедалі 

відчутніше втручається не тільки в суспільне, але й в особисте життя 

людини: вона впливає на її свідомість, емоції, ціннісно-мотиваційну сферу, 

якісно змінюючи її уявлення про себе і навколишній світ. Сенс сучасної 

науки в тому, що вона відповідно до технічного прогресу шукає ефективні 

шляхи формування і розвитку здібностей людини. Однак наука тільки тоді 

дійсно виступає важливим чинником суспільного прогресу, коли суспіль-

ство готове використовувати наукові відкриття на благо людини, а 

суспільні потреби усвідомлюються наукою, виступають її внутрішніми 

спонуками розвитку. 

У контексті освіти і науки логічний розгляд соціально-психологічних 

особливостей студентської групи. Студентська група, як і будь-яка мала 

соціальна група, характеризується загальними психологічними ознаками: 

наявність спільних цілей; взаємодія і регуляція інтересів, цінностей, потреб; 

спільна діяльність; офіційна і неофіційна системи відносин; зовнішні і 

внутрішні зв‘язки; участь у єдиній системі розподілу ролей; сприймання 

групи її членами як певної цілісності; координація дій стосовно 

зовнішнього середовища. Поряд із цими загальними ознаками студентська 

група має специфічні, властиві лише їй: особливості міжособистісної 

взаємодії всередині студентської групи; спрямованість на підготовку до 

майбутньої професії; спрямованість діяльності і спілкування на навчання; 

більш-менш однорідний віковий склад групи; специфіка соціально-

психологічного клімату студентської групи. Студент у своїй навчальній 

групі займає певне положення, має свій соціальний статус: він може 

входити до активу студентської групи або ж бути рядовим її членом, може 

займати активну чи пасивну, споглядальну позицію, брати чи ні участь у 

житті групи. 

Студентська група одночасно виступає суб‘єктом спільної діяльності і 

спілкування. Сприятливий соціально-психологічний клімат групи стимулює 

спілкування, міжособистісну взаємодію і тим самим сприяє формуванню 

стосунків товариського співробітництва, взаємодопомоги, взаємної поваги, 
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задоволеності від спілкування і своєї належності до цієї групи. Водночас 

там, де панують лише формальні, байдужі, неприязні стосунки, особистість 

відчуває емоційну відчуженість, іноді навіть стресовий стан. І як результат - 

людина втрачає інтерес до групи, що приводить до зниження соціальної 

активності індивіда, може позначитися на ефективності навчальної 

діяльності. 

Характер співробітництва між викладачем та студентом є 

центральним для всієї психології навчання моментом, оскільки дає 

можливість у співробітництві підніматися на вищий ступінь інтелек-

туальних можливостей, переходу від того, що студент вміє, до того, чого не 

вміє. Педагогічна праця ця є тим видом професійної діяльності, де провідну 

роль відіграє процес спілкування, а діалог при цьому виступає важливим 

механізмом буття партнерів по взаємодії. Водночас гуманізація освіти, 

орієнтація на принцип діалогу не виключають наявності у змісті 

педагогічних впливів нормативно-монологічних складових значення яких 

найяскравіше постає в освоєнні студентами конкретних знань, апробованих 

способів дій, у вихованні студентів у дусі гуманістичних цінностей як 

добро, істина, краса, справедливість, любов, цінність діалогу між 

людськими спільнотами тощо. 

 

ГОСТРИЙ РЕСПІРАТОРНИЙ ДИСТРЕС-СИНДРОМ У ДОРОСЛИХ, 

ЯК ПРОБЛЕМА РЕАНІМАТОЛОГІЇ 

О.В. Ткачук, С.С. Ткачук*, В.Ф. Мислицький**, М.Д. Перепелюк** 

Кафедра анестезіології та реаніматології 

*Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата 

**Кафедра патологічної фізіології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС) - це синдром тяжкої 

недостатності дихання, що виникає як при прямому (аспірація, інгаляція 

токсичних газів), так і при системному (сепсис, політравма) ушкодженні 

легенів. На Американсько-Європейської погоджувальної конференції даний 

синдром був визначений як гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС) 

і встановлені сучасні критерії його діагностики: а) гострий початок; 

б) респіраторний індекс РаО2 / FiO2 Ќ 200 мм рт. ст. (де РаО2 - парціальний 

тиск кисню в артеріальній крові, FiO2 – концентрація кисню у вдихуваному 

газі, виражена в десятих частках (наприклад, 50%-ва концентрація 

відповідає приблизно FiO2 = 0,5); в) двосторонні інфільтрати в легенях на 

рентгенограмі грудей; г) тиск заклинювання в легеневій артерії Ќ 18 мм рт. 

ст. або відсутність симптомів легеневої гіпертензії.  

Незважаючи на деякі недоліки цих критеріїв, рішення конференції 

сприяли більш узгодженої позиції лікарів і дослідників, з'явилася 

можливість отримувати більш точні статистичні дані і т. д. ГРДС є досить 

поширеним ускладненням у хворих із сепсисом, політравмою, важким 

шоком і ін. У принципі, ГРДС може розвинутися у хворого з будь-якою 
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патологією, яка супроводжується синдромом системної запальної відповіді. 

При цьому частота його продовжує рости. Недавні дослідження з 

поширення ГРДС виявили збільшення частоти з 1,3 до 22 випадків на 

100 000 людино-років (105 людино-років); а частота СОПЛ, який фактично 

є ранньою стадією ГРДС, збільшилася з 17,9 до 34 випадків на 105 людино-

років. Причому, базуючись на результатах багатоцентрового аналізу, в 

якому використані проспективні клінічні скринінгові дані, частота СОПЛ у 

США виявилася вищою, ніж повідомлялося раніше. В абсолютних цифрах 

поширеність ГРДС становить 1,5-70 випадків на 100 000 населення, а 

загальна летальність порівнянна зі смертністю в результаті раку легенів. 

Етіопатогенез. ГРДС називають також еекардіогенним набряком 

легенів, в основі якого лежить пошкодження альвеоло-капілярної 

мембрани. Підвищення проникності капілярів із подальшим набряком 

розвивається при критичних станах на базі пертурбацій, в основі яких 

лежить рівняння Старлінга, і перш за все - в результаті збільшеної 

капілярної проникності для великих молекул. Цей процес, найбільш 

ймовірно, підживлюється запальними медіаторами або механічним стресом. 

Однак може бути і пряме пошкодження легенів при інгаляції токсичних 

газів, аспірації кислого вмісту. Механічне пошкодження також може 

викликати ГРДС (наприклад, контузія легень при травмі грудей). Однак, 

незалежно від етіології, морфологічні зміни в легенях, клінічний перебіг та 

методи терапії багато в чому схожі. Можливо, в майбутньому етіологічний 

фактор буде визначати специфіку терапії. 

Акумуляція нейтрофілів у легенях є ключовою ланкою розвитку 

запалення в легеневій тканині при СОПЛ / ГРДС, при цьому знижується їх 

концентрація в системному кровотоці. Активація лейкоцитів і продукція 

прозапальних медіаторів з множинних клітинних джерел призводить як до 

локального, так і системного пошкодження тканин. Найкраще з 

прозапальних цитокінів вивчені й охарактеризовані фактор некрозу 

пухлини альфа (ФНП-альфа) і інтерлейкін-1 бета, (ІЛ-1 бета), які 

сприятимуть розвитку СОПЛ / ГРДС і фіброзу легенів. Велика кількість 

досліджень були акцентовані на вивченні регуляторної функції нейтрофілів, 

механізму їх акумуляції в легенях при системному запаленні. Виявлена 

експресія комплексу адгезивних молекул і їх рецепторів на мембрані 

лейкоцитів для прозапальних субстанцій, включаючи медіатори, цитокіни, 

імуноглобуліни. Відзначається центральна роль мембран нейтрофілів у 

процесах адгезії, діапедезу і хемотаксису, активації їх функції. 

В останніх дослідженнях доведено важливу роль в ініціації 

запального процесу в легенях у відповідь на екзо- і ендогенні стресові 

фактори клітин епітелію нижніх дихальних шляхів, які беруть участь в 

експресії і секреції імунних молекул: цитокінів, хемокінів, адгезивних 

молекул, фактора активації тромбоцитів. 

Вважається, що саме внутрішньоклітинні адгезивні молекули (ICAM-

1) відіграють важливу роль в акумуляції поліморфноядерних лейкоцитів у 

легенях, підвищення їх активності, а в подальшому за участю b2-інтегринів 
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- і трансміграції їх в екстравазати. У нормі ICAM-1 тільки в незначній 

кількості присутні в ендотеліальних клітинах. При ГРДС, зокрема 

септичній етіології, концентрація їх зростає. У процесі ушкодження 

альвеоло-капілярної мембрани велике значення мають протеази і 

оксидативні субстанції, які продукуються активованими лейкоцитами та 

макрофагами. Збільшення адгезії між пневмоцитами і лейкоцитами з 

макрофагами викликає пошкодження альвеолярного бар'єру в легенях. 

Більшість авторів сходяться на думці, що саме нейтрофіли індукують 

загибель клітин ендотелію альвеоло-капілярної мембрани. У результаті 

пошкодження альвеоло-капілярної мембрани, підвищення її проникності, 

багатий білками і фібрином ексудат проникає в легеневий інтерстицій і 

альвеоли, що є основою для утворення гіалінових мембран. Подальший 

перебіг ГРДС багато в чому обумовлено місцевими розладами гемостазу в 

легких. Як відомо, процеси гемостазу і запалення взаємопов'язані, в першу 

чергу це стосується тканини легенів. Осадження фібрину є важливою 

особливістю легеневої інфекції або важкого запалення. Механізм, який 

сприяє цьому процесу, можна уявити таким чином: бронхоальвеолярний 

тканинної фактор викликає генерацію тромбіну і локальну депресію 

фібринолізу. 

ГРДС дорослих – часте тяжке  ускладнення значної кількості 

патологічних процесів, яке вимагає подальшого ретельного дослідження. 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

Ю.В. Товкач, Д.В. Проняєв 

Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Кредитно-модульна система з невеликою кількістю практичних годин 

вимагає від викладачів високого професіоналізму і практики доступніше 

подати даний матеріал для студентів. Особливо негативно вплинуло 

зменшення годин практичних занять на опанування студентами практичних 

навичок з клінічної анатомії та оперативної хірургії. В свою чергу це 

вимагає від викладача високої майстерності, щоб студенти змогли за 

короткий період часу оволодіти фаховими практичними навичками в групі. 

Для оптимізації навчального процесу необхідною є систематизація 

викладання клінічної анатомії та оперативної хірургії у доступній для 

сприйняття формі. Навчальний процес на кафедрі анатомії, топографічної 

анатомії та оперативної хірургії спрямований як на засвоєння студентами 

навчального матеріалу, так і на опанування необхідними фаховими 

практичними навичками. 

Отже, щоб студенти змогли опанувати необхідні практичні навички з 

клінічної анатомії та оперативної хірургії група студентів ділиться на 2 

підгрупи і кожній дається окреме завдання. Та підгрупа, яка виконає 

завдання швидше і правильно, має змогу першою перевірити інші групу і 
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тим самим перевірити себе. Дана методика сприяє розвитку клінічного 

мислення і стимулює студента до подальшої самостійної роботи, що 

передбачає кредитно-модульна система організації навчального процесу. 

 

PROBLEM OF PROFESSIONALLY ORIENTED LEXICAL 

COMPETENCE FORMATING STUDENTS-PHARMACISTS IN 

MODERN RESEARCHES 

A.Yu. Tomashevska, S.V. Namestiuk 

Department of Foreign Languages 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Reforming of the educational system in Ukraine on fundamentally new 

socio-economic grounds, as well as expanding international contacts, give the 

attention of the society to raising the general educational, professional, 

communicative competence of future pharmacists, ensuring their competitiveness 

on the modern labor market. 

An important role in the training of pharmacists is played by a foreign 

language, which enhances the access of specialists to up-to-date information and 

intercultural communication opportunities. A significant component of the 

professionally oriented English competence of future pharmacists is lexical 

competence (LC), which provides the ability to understand the speech of others 

(in particular, in the process of reading professional texts) and correctly formulate 

their statements (including verbal). 

At the present time, interrelated teaching of types of speech activity is 

considered as one of the leading methodological principles in the acquisition of 

foreign languages, which is based on the idea of integrated knowledge, skills and 

abilities. Authentic professional texts are the source of lexical material, which 

should be used further in speaking. Accordingly, interconnected formation of 

future English language lecturers in reading and speaking, which involves the 

simultaneous formation of skills and abilities of reading and speaking, preparing 

students for oral speech based on work with the text, the use of texts to create an 

informative and linguistic basis of utterance, is appropriate.  

Due to the urgency, the problem of forming foreign language lexical 

competence among students studying in medical specialties was at the center of 

many domestic and foreign researchers‘ attention (Amatyeva O. P., Batsen-

ko I. V., Biretska L. S., Bogush A. M., Volkova K. A., Mitrofanova K. O., Ru-

denko Y., Yurchuk G. V.) 

In the linguodidactic encyclopedic dictionary, lexical competence is 

defined as the ability to instantly call from the long memory a pattern of word in 

accordance with a particular speech task and include it in the speech chain. 

The origins of the integrative interrelated formation theory of lexical 

and terminological competence in the process of studying English for ESP 

communication in the non-lingual higher school as a scientific trend and 

approach, foreign researchers refer to the 60's, 20
th

 century (M. A. Snow, M. Met, 

F. Genesee), V. A. Buchbinder, I. V. Rahmanov saw it as a parallel development 
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of speech skills and abilities technology, in the unity of speaking, writing, 

listening and reading; believed that a comprehensive study of the SA types, if it 

was necessary, passes into aspect one. It was then that the expediency of the 

integration problem lexical thesaurus and oral discourse was investigated and 

proved (J. Neu, J. Richards); vocabulary and writing (J. Ever, L. Selinker, 

L. Trimble, J. Swales); intensive and extensive reading as a means of 

instructional potential vocabulary mastering in the context and speaking 

(D. Brown, F. Dubin); considering the words as structural (building) blocks, 

which form the knowledge of ESL (B. Seal); content-based instruction, when the 

focus is on the subject-matter and not on the form, as S. D. Krashen says, on 

―what is being said, rather than how‖. Many attempts were made to create 

efficient programs of communication professional training for the students 

(functional nature of communication), as well as to describe the content of a 

learning-centered approach directed at the needs of the student (D. Bycina, 

T. Hutchinson, A. Waters). 

The realization of the contextual education technology in the various 

spheres of the future pharmacists‘ professional communicative activity 

(T.I. Gorpynych, O.M. Solovova, S.K. Folomkina, L.I. Chernyak); a modular 

program of training that involves students mastering the linguistic component of 

the language, which provides the content side of communicative competence in 

an inextricable link with the socio-cultural constituent and pragmatic efficiency 

(N.F. Borysco, N.D. Galskova, M. Byram, R. Lado); optimization means of the 

vocabulary remembering and its updating by teaching reading and speaking as an 

important part of the students‘ educational cognitive base (N.V. Bilyaev, 

V.G. Vemian, N.V. Romashchenko, V.L. Pugachova, S.G. Shatilov, F. Dubin, 

M.A. Snow). 

Thereby, in the communicative-functional approach to English learning the 

Department of Foreign Languages, the Bukovinian State Medical University 

faces a number of tasks: identifying the level of students' communicative 

capabilities, determining the types of speech activity, specifying areas, topics, 

typical situations of foreign communication, selection and grouping of 

educational material. The investigation conducted by the oral questionnaire 

method showed that the most common form of verbal communication of a 

specialist-pharmacist is business speech – exchange of experience (18.5%), 

familiarization with specific principles (13.8%), meetings and greetings (13.2 %), 

displaying interest in adjacent pharmaceutical disciplines (9.1%).  The results of 

the questionnaire specified in the content created by the department staff of the 

teaching aids, which cover the following parameters: the activity nature of the 

future pharmacists; place and function of communication in practice of work; 

situational professional orientation of speaking. So, we try to bring the 

educational process closer to the model of real future occupation, to form 

students‘ internal cognitive motives to foreign language acquisition. 
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CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ 

ГУРТКІВЦІВ  

І.В. Трефаненко, О.В. Соловйова,  

В.О. Шупер, Г.І. Шумко, Т.В. Рева  

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і  професійних 

хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Теоретичною основою поняття «адаптація» є уявлення про неї як про 

постійний процес активного пристосування індивідуума до умов 

навколишнього середовища, який торкається всіх рівнів функціонування 

людини. Можна виділити різні рівні адаптації: фізіологічна, психологічна, 

соціальна. Робота в СНГ, залучення студентів до виконання науково-

дослідної роботи відіграє велику роль у соціально-психологічній адаптації 

студента. Метою нашої роботи стало порівняти соціально-психологічну 

адаптацію у студентів, які приймали активну участь у роботі гуртків та 

виконували науково-дослідні роботи під час навчання в університеті зі 

студентами, які не були залучені до цього виду роботи. Матеріал та методи:  

Для вивчення соціально-психологічної адаптації у студентів застосовували 

методику К. Роджерса, Р. Даймонда. Для вирішення поставленої мети було 

опрацьовано 154 заповнених анкети за анкетою К. Роджерса, Р. Даймонда. З 

них 100 анкет – це відповіді студентів, які не займалися в СНГ під час 

навчання в університеті та 54 анкети студентів, які активно займалися в 

гуртках. Статистична обробка отриманих даних проводилася за методом 

визначення довірчого інтервалу, за рівень вірогідності прийнята величина 

р≤0,05. 

У результаті дослідження було виявлено, що адаптація у студентів 

обох груп більше 80%. Цей результат не наближений до 100%, тому що, 

незважаючи на 6 рік навчання у ВУЗі, студенти мають ряд особливостей в 

цей період, які впливають на їх адаптаційний рівень. А саме зовсім новий 

розклад занять. Якщо на попередніх курсах студенти мали розклад на 

тиждень, то на 6 курсі він складається з тривалих циклів на одній базі. У 

цей період «гостро постає» питання розподілу. Студент знаходиться в 

останньому (третьому) кризисному періоді свого навчання, отже наші 

результати співпадають з даними літературних джерел. У 1-й групі 

незначно ми отримали показник вище на 7% за контрольну групу. Це можна 

пояснити тим, що відсоток студентів, які активно залучались до НДР, 

визначились з подальшою спеціалізацією та вже працюють в тому напрямку.  
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Таблиця 

Характеристика структурних компонентів адаптованості студентів, які 

працюють у СНГ 

Компоненти адаптованості 

Показники 

адаптованості у 

студентів 6 курсу, які 

працюють у СНГ  

(1 група) 

Показники 

адаптованості у 

студентів 6 курсу, які не 

працюють у СНГ  

(2 група) 

Адаптація (А) 89% 82% 

Самосприйняття (S) 84% 68% 

Сприйняття інших (L) 72% 67% 

Емоційна комфортність (E) 85% 67% 

Інтернальність (I) 93% 82% 

Прагнення до домінування (D) 38% 54% 

 

У дослідній групі адаптовані студенти частіше проявляють 

інтернальність, сприймають всі зміни, що відбуваються з ними, як 

результат власної діяльності (входження в режим роботи, самостійне 

складання графіка навчання, здатність встигати додатково навчатися та 

виконувати НДР). Лише 9% в цій групі студентів сприймають події, які 

відбуваються, як вплив інших сил (судьба, випадок та інше). В контрольній 

групі цей відсоток вищий в два рази, це проявляється в житті студента у 

вигляді порушення самоорганізації. 

Емоційна комфортність в групі студентів, які займаються НДР значно 

вищу. Так в першій групі показник складає 85% [75,48-94,52] на відміну від 

другої групи 67% [60,53-73,47] (р≤0,05). Перевага позитивних емоцій, 

відчуття благополуччя пов‘язана з визначенням подальшого напрямку 

навчання, отриманням, за рахунок НДР в гуртках, перших професійних пе-

ремог, позитивною самореалізацією у вибраному напрямку. В контрольній 

групі більше 1/3 студентів переживає емоційний дискомфорт на цьому рівні 

навчання, що значно обтяжує процес навчання.  

Отриманні дані в контрольній групі свідчать про майже однаковий 

відсоток рівня самосприйняття та сприйняття інших. Студенти 

демонструють дружне відношення до своїх сокурсників, що свідчить про 

прийняття оточення, схвалення їх життєвої позиції та відношення до себе в 

цілому позитивного відношення до себе оточуючих. У студентів дослідної 

групи виявляється позитивний полюс самосприйняття, що відображає 

ступінь доброзичливості до себе  та відображає здатність оцінювати свої 

сильні та слабкі сторони. Так в першій групі показник складає 84% [74,22-

93,78] на відміну від другої групи 68% [63,34-72,66] (р≤0,05). 

Показник «прагнення до домінування» в першій групі показник 

складає 38% [25,06-50,94] на відміну від другої групи 54% [44,33-63,66] 

(р≤0,05). Більш низький показник прагнення до домінування в групі 

студентів, які відвідували гурток обумовлений напевно більшою здатністю 

роботи в команді. 
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Отже ми бачимо, що студенти, які відвідують гуртки, додатково 

виконують НДР більше використовують свої адаптаційні можливості.  

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ 

ФІЗИКИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

В.І.Федів, О.Ю.Микитюк, О.І.Олар, Т.В.Бірюкова 

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України   

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Не дивлячись на стрімкий розвиток інформаційних технологій і 

навчальних методик, конспектування матеріалу за темою заняття 

залишається важливим інструментом, який допомагає засвоїти навчальний 

матеріал, необхідний для підготовки спеціалістів, у тому числі і магістрів 

медицини. Особливо це стосується вивчення природничих дисциплін, 

зокрема медичної і біологічної фізики. 

Досвід викладання свідчить про те, що ведення конспекту у багатьох 

студентів викликає ряд труднощів, навіть у тих, хто має достатньо високий 

рівень базових знань. Проблеми виникають при спробах структурувати 

навчальний матеріал, виявити взаємозв‘язки між окремими його частинами. 

Тому для кращого засвоєння студентами навчальної дисципліни «медична і 

біологічна фізика» з ініціативи завідувача кафедри викладацьким колек-

тивом розроблено лабораторний практикум з медичної і біологічної фізики, 

який передбачає набуття навичок структурування навчального матеріалу та 

виявлення взаємозв‘язку між окремими його частинами при підготовці до 

заняття та активізацію набуття практичних навичок пов‘язаних з обробкою 

експериментальних результатів та проведення експерименту.  

Структура лабораторного практикуму наступна: короткий конспект, 

що включає блок-схеми базових знань і теми заняття; питання, які допо-

магають студенту структурувати матеріал, який вивчається, у вигляді конс-

пекту; розділ самостійної роботи, де потрібно дати відповідь на 

узагальнюючі питання та розв‘язати від трьох до п‘яти задач – цей розділ 

містить також приклади розв‘язування задач з даної теми. Блок-схема 

базових знань містить інформацію про основні поняття, їх характеристики 

та основні закони та дозволяє усвідомити студенту основні взаємозв‘язки 

між ними. 

Наступна частина лабораторного практикуму - протокол заняття, 

який містить перелік практичних завдань і методичні вказівки до їх 

виконання, після чого студент має зробити відповідні висновки. Практичні 

завдання можуть передбачати перегляд навчальних відеороликів на ком-

п‘ютері, проведення вимірювань і обробку отриманих результатів, побу-

дову графіків і визначення за ними невідомих величин, описування 

мікрознімків, описування отриманих графічних залежностей та ін. Прото-

кол заняття добре ілюстрований, містить достатню кількість рисунків, 

графіків і таблиць, що полегшує засвоєння навчального матеріалу студен-

тами, викликає додатковий інтерес до навчальної дисципліни і спонукає до 
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самостійної роботи. Після виконання всіх передбачених практичних завдань 

студент має зробити узагальнюючий висновок до теми заняття. 

Як резюме до даної теми студенти обговорюють питання з рубрики 

«Медик повинен знати», де робиться акцент на практичному застосуванні у 

медицині знань, отриманих при вивченні даної теми. На цьому етапі   

абстрактні знання набувають реального змісту, чим забезпечується 

розуміння дії фізичних факторів на організм людини з діагностичною і 

терапевтичною метою, засвоєння фізичних принципів функціонування 

біологічних структур та роботи медичної апаратури. 

 

IMPROVING FUTURE-READY SKILLS OF  

MEDICAL STUDENTS DUE TO BASIC SCIENCES 

V.I.Fediv, T.V.Biriukova, O.I. Olar, O.Y.Mykytiuk  

Department of biological physics and medical informatics 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

The Ukraine‘s education strategy development till 2021 is aimed to 

improve the quality of education and the competitiveness of graduates to respond 

to the new economic and socio-cultural conditions, and advance the integration of 

the Ukrainian Higher Education into the global educational space.  

The process of studying at a higher school has its own specific character: 

professional training aimed at synthesizing different abilities of educational and 

research activities that deviate from teaching the previous stages. It is necessary 

to take into account the fact that the students‘ progress in mastering future-ready 

skills and improving their personality are influenced by intellectual-creative, 

research activity, and self-improvement. These are components have regard to the 

dynamics of the professional achievements, the aging of information that refers 

not only to age in years but also to issues that affect its sustainability over the 

long term are updated. A graduating student receives a guideline for permanent 

learning: psychological, intellectual and creative, theoretical and practical self-

education skills are formed. 

Students' creative abilities improvement and motivation during the classes 

in «Medical and Biological Physics" using different methods are achieved. For 

instance, a short video preview and discussion of its items are practiced. During 

discussion the main definitions of the studied subject are found, biophysical 

phenomena and their significance for the body functions are analyzed in details, 

applications in medical diagnostics and treatment are explained, interdisciplinary 

integration is emphasized.  

This method of practical classes is interesting for students and increases the 

motivation to study medical and biological physics. Professors also use elements 

of problem learning – discussion, knowledge application in situations close to 

future professional activity, preparing for classes of structured abstract taking into 

account physical aspects of phenomena important for understanding the 

feasibility of using of one or another physical factor in diagnosis, treatment and 

scientific research in the field of medicine. During the practical work, the 
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necessary measurements are carried out, the characteristics and properties of the 

objects or phenomena are determined, the physical models of the phenomena are 

considered, the simulation games are clarified and set out in detail, the elements 

of future professional behavior are acquired, and conclusions are drawn.  

Nowadays, logical and critical thinking abilities of students, elements of 

problem learning are staying in the base of profound understanding of the essence 

of physical phenomena and modern methods of instrumental research. So one of 

the instruments for accomplish particular educational achievements of future 

professional skills are student‘s motivational level in studying of medical and 

biological physics. 

 

ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА 

СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ  

К.В. Ферфецька 

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В Україні триває процес реформування освітньої системи, 

спрямований на розвиток та набуття особистістю якісних здатностей, 

приведення вітчизняних критеріїв та стандартів освіти у відповідність до 

європейських вимог. 

Використання компетентнісного підходу у навчально-виховному 

процесі є актуальним, оскільки розв‘язання та вирішення освітніх завдань 

потребує самостійної діяльності студентів, розвитку їх особистісних 

якостей і творчих здібностей. 

Компетенція – це суспільна норма, вимога, яка включає знання, 

уміння, навички, способи діяльності, певний досвід. Компетенція сама по 

собі не є характеристикою особистості. Нею вона стає в процесі засвоєння і 

рефлексії студента, перетворюючись у компетентність. 

Компетентність – це здатність застосовувати набуті знання, вміння, 

навички, способи діяльності, власний досвід у нестандартних ситуаціях з 

метою розв'язання певних професійних завдань. Компетентність є 

особистісною характеристикою, яка проявляється в процесі актив-

ної самостійної діяльності студента. Таким чином, компетенція – це знання, 

а компетентність – це вміння ними користуватися на практиці. 

Реалізувати компетентнісний підхід при організації навчального 

процесу можливо лише в разі належної психолого-педагогічної та мето-

дичної підготовки викладачів. Так, готуючись до практичних занять з внут-

рішньої медицини, важливо вміти визначати методи навчання та контролю 

відповідно до цілей, змісту дисципліни і сучасних вимог. З дисципліни 

«Основи внутрішньої медицини» на нашій кафедрі використовуються 

основні традиційні форми організації навчання студентів-медиків (лекції, 

практичні заняття та самостійна робота). Особлива увага звертається на 

формування професійно важливих якостей студента-медика, серед яких 
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здатність до клінічного мислення, здатність до критичного мислення та 

дослідницькі вміння. 

Актуальність формування клінічного мислення визначається специ-

фікою професійної діяльності лікаря, що включає складання плану 

обстеження хворого з урахуванням необхідного і достатнього обсягу 

отриманих даних і оптимальною послідовністю заходів обстеження; збір, 

аналіз і оцінка анамнестичних даних; вибір і здійснення адекватних методів 

обстеження; аналіз і оцінка даних клінічних, лабораторних і інстру-

ментальних методів дослідження; встановлення плану та тактики лікування. 

Окрім того, важливе значення має профілактична робота, яка передбачає 

виявлення та усунення патогенних факторів середовища і людського 

організму, проведення превентивних і оздоровчих заходів, диспансеризації. 

Тому потрібно розвивати клінічне мислення у студентів та формувати 

клінічну мисленнєву компетенцію, що дасть можливість виділяти головне, 

узагальнювати, систематизувати, диференціювати поняття, встановлювати 

необхідність лабораторного, інструментального дослідження з метою 

швидкого та точного встановлення діагнозу з наступним призначенням 

ефективного лікування. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ НА ЕТАПІ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІСПИТУ З МІЖНАРОДНИХ ОСНОВ МЕДИЦИНИ 

Н.Д. Філіпець 

Кафедра фармакології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Останнє десятиріччя ознаменувалося кардинальними змінами в 

системі медичної освіти України. У першу чергу, це заміна традиційних 

навчально-методичних підходів на кредитно-модульну систему організації 

навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах. Згідно 

модульної технології медичної освіти, викладач має можливість 

використовувати різноманітні форми і методи навчання для вдосконалення 

знань із фундаментальних і клінічних дисциплін. Власне володіння вмінням 

навчити студентів адаптувати набуті знання до нових випробувань – є 

важливою складовою підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту (ЛІІ) 

«Крок», об‘єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту 

(ОСПІ, ОСКІ); міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM).  

Фармакологія, як фундаментальна дисципліна, формує підґрунтя 

клінічних підходів медикаментозної корекції патологічних процесів. Беручи 

до уваги те, що за змістом тестові завдання складових єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту охоплюють значною мірою питання лікування, на 

кафедрі фармакології велика увага приділяється розгляду ситуаційних 

завдань клінічного спрямування з вибору препарату корекції. Водночас 

викладання не обмежується методичними посібниками, наповненими 

тестовими завданнями з інформаційних банків та екзаменаційних буклетів 

«Крок 1» минулих років. Сьогодні актуальними є питання адаптації 
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основних знань із фармакологічної характеристики лікарських засобів до 

питань тестового іспиту IFOM стосовно вибору оптимального лікування.  

Формат питань іспиту ІFOM аналогічний формату завдань, які вико-

ристовуються в існуючій системі ЛІІ «Крок 1» – вибір із п‘яти варіантів 

однієї найкращої відповіді, яка вважається правильною. Однак 

відмінностями завдань із фармакології те, що зміст, деталізація клінічної 

ситуації унеможливлює механічне запам‘ятовування відповіді. За допо-

могою викладача у студента формується уявлення про ряд діагностичних і 

клінічних ознак, що разом із препаратом корекції характеризує логічно 

завершений фрагмент інтегрованого навчального матеріалу. 

Варто зазначити, що впровадження іспиту з Міжнародних основ 

медицини вимагає високої компетентності, постійного вдосконалення про-

фесійних знань викладача, якісного викладання з дотримуванням принципів 

сучасного навчання, що базуються на науковості, системності, послі-

довності, доступності, індивідуалізації, мотивації до майбутньої медичної 

професії. Не слід забувати, що контроль знань, умінь та навичок студентів – 

не тільки невід‘ємна складова педагогічного процесу, це форма взаємо-

зв‘язку, результатом якого є конкурентоспроможний у будь-якій країні 

фахівець-медик. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ГІГІЄНА З ГІГІЄНІЧНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ»  

СТУДЕНТАМ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

Н.М. Фундюр 

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, 

удосконалення знань та практичних навичок, творчого підходу до 

підвищення рівня інформованості. 

На кафедрі гігієни та екології Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

студенти 3-го та 4-го курсів медичного факультету №4 вивчають 

дисципліну «Гігієна з гігієнічною експертизою» (спеціальність «Технології 

медичної діагностики та лікування», освітній ступінь «бакалавр»). Згідно з 

вимогами галузевої та робочої навчальних програм, підготовка спеціалістів 

здійснюється за кредитно-модульною системою з активним впровадженням 

основних положень Болонського процесу щодо покращання якості освіти. 

Особливості викладання дисципліни пов‘язані з тим, що робочою 

навчальною програмою передбачено вивчення як загальних питань гігієни, 

так і спеціальних питань з гігієнічної експертизи.  

До загальних питань відносяться наступні: зміст і значення гігієни в 

системі медичних наук та практичній діяльності лаборанта-бакалавра; 
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гігієнічна оцінка параметрів мікроклімату, повітряного середовища та 

ефективності вентиляції приміщень; гігієнічне значення сонячної радіації, 

особливості методик визначення та оцінки природного і штучного 

освітлення приміщень; гігієнічна оцінка грунту та питної води, методи 

поліпшення якості води, організація очистки населених місць; наукові 

основи раціонального харчування, харчова та біологічна цінність продуктів 

харчування, заходи профілактики харчових отруєнь; гігієнічна харак-

теристика фізичних, хімічних, біологічних та психогенних факторів вироб-

ничого середовища, заходи профілактики професійних захворювань 

робітників; гігієнічні вимоги до розміщення та планування дитячих 

навчальних дошкільних та шкільних закладів, особливості організації 

навчально-виховного процесу дітей різних вікових груп; гігієнічні вимоги 

до розміщення, планування та обладнання лікувальних закладів і санітарно-

гігієнічних лабораторій.   

Спеціальні питання з дисципліни «Гігієна з гігієнічною експертизою» 

включають вивчення методик дослідження фізичних та хімічних 

властивостей грунту, питної та стічної води; методик дослідження та 

експертної оцінки якості продуктів харчування; методик дослідження 

фізичних та хімічних факторів виробничого середовища. 

Для засвоєння навчального матеріалу використовуються лекції, 

практичні заняття, самостійна робота студентів. З метою покращання якості 

навчання викладачами кафедри підготовлені навчально-методичні 

матеріали (методичні розробки для викладачів, методичні вказівки для 

підготовки студентів до практичних занять та для організації їх самостійної 

роботи). Методичні вказівки для студентів викладені також в системі 

MOODLE. 

Особливе значення в організації навчального процесу мають лекції, 

підготовлені з використанням мультимедійних технологій. Лекційний 

матеріал таких «презентацій» чітко структурований, представлений наочно, 

що сприяє його кращому засвоєнню. Велика увага приділяється підготовці 

«проблемних» лекцій, під час яких лектор висвітлює актуальні проблеми 

теми або розділу і заохочує студента до осмислення та обговорення 

нез‘ясованих питань. Лекція у проблемному викладенні забезпечує не 

тільки набуття нових знань, а й вимагає роздумів, аналізу, використання 

знань з інших тем даної дисципліни, а також – з базових та суміжних 

медичних дисциплін. 

На практичних заняттях значна увага приділяється закріпленню 

теоретичних знань та засвоєнню практичних навичок. Студенти 

оволодівають методиками санітарно-гігієнічних досліджень, вчаться 

працювати з нормативними документами, аналізувати умови ситуаційних 

задач та формулювати висновки, засвоюють гігієнічні нормативи у 

відповідності до програмних вимог. 

Велике значення у підготовці майбутнього спеціаліста має самостійна 

робота студентів. Методичні вказівки для самостійного опрацювання 

містять матеріал, який не увійшов до лекційного курсу, але засвоєння якого 
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контролюється під час проведення практичних занять, змістового та 

підсумкового модульного контролю. Зокрема, на самостійну роботу 

винесені  теми з розділів «Гігієна води та грунту» (тема «Віддалені наслідки 

впливу хімічних чинників навколишнього середовища на організм 

людини»), «Гігієна харчування» (теми «Гігієнічна характеристика харчових 

добавок», «Генетично модифіковані організми», «Аліментарна профілак-

тика шкідливого впливу іонізуючого випромінювання на організм 

людини»), «Радіаційна гігієна» (тема «Основи законодавства України в 

сфері радіаційної безпеки»). Студенти можуть опрацьовувати методичні 

вказівки у надрукованому та електронному варіантах. 

Заключний контроль знань студентів проводиться на практичних 

заняттях зі змістового та підсумкового модульного контролю. 

Таким чином, підготовка фахівців за спеціальністю «Технології 

медичної діагностики та лікування» (освітній ступінь «бакалавр»)  на 

кафедрі гігієни та екології Вищого державного навчального закладу 

України «Буковинський державний медичний університет» здійснюється у 

відповідності до вимог Болонського процесу з використанням традиційних 

методик навчання та шляхом активного впровадження сучасних 

рекомендацій щодо покращання якості освіти. 

 

АНАТОМІЧНИЙ МУЗЕЙ ЯК ПІДГРУНТТЯ В ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ 

Т.В. Хмара, О.М. Бойчук, Л.Я. Лопушняк 

Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Музей кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича має значну 

історичну цінність, оскільки більша частина препаратів була виготовлена 

ще в минулому столітті та їх вдалося зберегти аж до теперішнього часу. Він 

є культурною науковою спадщиною, джерелом знань, демонстраційним 

нововведенням у навчальному процесі. Це вагома частинка всього, що 

становить гордість нашого Буковинського державного медичного 

університету. 

Навряд чи знайдеться кращий тест на професійну придатність, аніж 

зали та кімнати анатомічного музею. Якщо студент не може сприймати 

мертве людське тіло, органокомплекси та окремі частини тіла, то 

виникають логічні запитання: «Чи дійсно він хоче стати лікарем?», «Чи 

зможе він ним стати?». Макети, муляжі, моделі, що демонструють будову 

органів і структур людського організму зосереджені в трьох музейних 

кімнатах: «Апарат руху», «Спланхнологія» та «Ангіоневрологія». Під час 

практичних та лекційних занять викладачі поступово знайомлять студентів 

із особливостями структурної організації тіла людини, збільшуючи обсяг 

наданої інформації. «Operis perfectissimi structuram attente considera» (З усіх 

творінь структура людського тіла є найдосконалішою). Тільки вивчивши 

будову скелета, студенти отримують доступ до трупного матеріалу. Слід 
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підкреслити, що не завжди робота з біологічним матеріалом дається 

студентам легко, для цього необхідна певна психологічна підготовка. В 

музеї кафедри анатомії людини відбуваються практичні заняття зі 

студентами груп, здійснюються проміжні та заключний модульні контролі з 

дисципліни, а також науково-дослідна робота. Анатомічний музей зі своїми 

численними експонатами, сприяє тому, щоб студенти отримали якомога 

більше візуальних вражень. Важливою місією анатомічного музею є те, що 

він дозволяє студентам відновлювати в пам‘яті засвоєні знання та розуміння 

будови тіла людини. Адекватне запам‘ятовування анатомічного матеріалу 

ґрунтується головним чином на зоровому сприйнятті, адже чим частіше 

повторюється враження, тим міцніше картина предмета в пам‘яті. 

Анатомічний музей кафедри – це те місце, де зароджується наукова 

думка. Слід зазначити, що одне оточення в анатомічному музеї створює у 

студентів робочий настрій. Незаперечним є той факт, що з підручників та 

атласів можна зрозуміти лише загальну структурну організацію будови тіла 

людини, але вивчити анатомію можна тільки на трупному матеріалі. В 

даний час препарування є невід‘ємною складовою частиною навчального і 

наукового процесів кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича. Під час 

цієї досить важкої та клопіткої роботи студент не тільки міцно засвоює 

нормальну анатомію, але і виявляє індивідуальні, вікові та варіантні 

морфологічні особливості будови органів і структур тіла людини. Таким 

чином, анатомічне препарування привчає студента до самостійного 

мислення, яке так необхідне при індивідуальному підході до хворої людини 

в клініці. Найпоказовіші, прекрасно відпрепаровані студентами анатомічні 

препарати зберігаються в музеї кафедри. 

Минулого року, за підтримки ректора закладу анатомічні музеї були 

реорганізовані та модернізовані. Безумовно, що у співробітників кафедри є 

певні творчі задуми щодо відкриття нових підрозділів анатомічного музею, 

таких як створення унікальної колекції ембріонів та плодів людини і 

макропрепаратів щодо вроджених вад розвитку, відкриття окремого відділу 

по методам сучасної візуалізації органів та структур людини (рентген- та 

КТ-анатомія та інші). Бажано було б видати монографію за 

фотоматеріалами експонатів анатомічного музею нашої кафедри, яка б 

стала своєрідним анатомічним атласом, корисним не тільки для студентів, а 

й для науковців та лікарів різних спеціальностей. 

На даний час першочерговими завданнями розвитку музею є: 

1) реставрація тієї частини анатомічних препаратів, які цього потребують; 

2) виготовлення макропрепаратів органів і структур плодів для висвітлення 

актуальних питань фетальної анатомії; 3) виготовлення експонатів 

порівняльної анатомії кісткової системи птахів та ссавців; 4) поповнення 

анатомічного музею новими унікальними експонатами препаратів органів 

різних систем. 

Музей кафедри естетично оформлений так, що незважаючи на зміну 

часу та певних засад, сюди хочеться приходити. Разом з тим нам хотілося б, 

щоб наш анатомічний музей осучаснювався, зберігаючи ауру часів 
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Леонардо да Вінчі та Андрія Везалія, і ми частіше згадували б вислів 

древніх, що налаштовує всіх, хто перебуває тут, на співчуття та 

шанобливість. Головне пам‘ятати одне, що анатомічний музей – не розвага, 

це – пізнання. Напевно, тому вхід у нього доступний не кожному. 

 

АНАТОМІЧНИЙ ГУРТОК – ШКОЛА РОЗВИТКУ ТА 

САМОУДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТСТВА 

Т.В. Хмара, Л.Я. Лопушняк, О.М. Бойчук 

Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Робота в студентському науковому гуртку (СНГ) – це важлива та 

яскрава подія студентських років, це школа життя оскільки по-перше: це – 

школа навчання самого себе певним практичним навичкам, а також інших 

студентів того, що дізнався цікавого сам і вмієш виконувати; по-друге: 

школа презентації своєї наукової праці та навичок; по-третє: школа 

сприйняття, загартовування і своєрідного «виживання» під поглядом 

аудиторії лекційного залу; по-четверте: школа вмілого та успішного 

подання cамого себе, так звана школа акторської майстерності, з метою 

підкорити, завоювати зал, викликати захват, зітхання, усмішку, повагу. 

Незаперечним фактом є вагоме значення СНГ у вихованні студентської 

молоді, формуванні фахівців високої кваліфікації і, безумовно, у підготовці 

наукових кадрів вищих навчальних закладів і науково-дослідних 

лабораторій та центрів. 

Анатомічне препарування є невід'ємною складовою частиною роботи 

талановитої студентської молоді. Під час цієї досить важкої та клопіткої 

роботи студенти-гуртківці не тільки міцно засвоюють нормальну анатомію, 

але також виявляють індивідуальні вікові та варіантні морфологічні 

особливості будови органів і структур окремих ділянок тіла. На жаль, за 

останні роки виникли серйозні труднощі з придбанням трупного матеріалу, 

які провокують значне зниження кількості відпрепарованих матеріалів та 

зменшення обсягу виконання робіт, а також відповідно призводять до 

зниження поповнення анатомічного музею кафедри новими препаратами. 

Студенти при вивченні структурної організації опорно-рухового апарату, 

внутрішніх органів, серцево-судинної та нервової систем одночасно 

засвоюють методи їх діагностики та візуалізації. Активна робота в СНГ з 

анатомії привчає студента з його перших кроків на медичному терені до 

самостійного мислення, яке так необхідне при індивідуальному підході до 

хворої людини в клініці. Хочеться відзначити активних та талановитих 

гуртківців Комар Т.В., Хмара А.Б., Шевчук К.З., Нікорич Д.М., які 

досконало володіють методами анатомічного препарування та постійно 

покращують рівень знань та навичок, а результати своєї праці 

опубліковують у періодичних наукових виданнях. 

Обов'язковими напрямками в роботі кожного засідання СНГ з 

анатомії людини є: 
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1) підготовка доповідей за результатами науково-дослідних робіт 

студентів; 

2) представлення самостійно виготовлених в препаровочній секції 

препаратів як для анатомічного музею, так і для практичних та лекційних 

занять; 

3) пошук додаткових фото-, відеоматеріалів до тем занять з анатомії 

людини з урахуванням профілю різних факультетів; 

4) підготовка рефератів із будь-яких медичних тем з анатомічним 

контекстом, а також із певних дискусійних питань анатомії людини. 

5) презентація фото-, відеорепортажів з попередніх засідань 

анатомічного СНГ та наукових конференцій, з важливих подій життя 

кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича та Буковинського 

державного медичного університету. 

Першочерговими завданнями розвитку СНГ на даний час є: 

1) залучення та заохочення викладачами нашої кафедри якомога 

більшої кількості студентів для роботи в СНГ; 

2) оптимізація роботи анатомічного гуртка шляхом застосування 

нових технологічних можливостей сучасності. 

3) інтеграція клінічних аспектів в роботу СНГ з анатомії людини; 

4) відбір кращих та найталановитіших гуртківців для представленні 

нашого навчального закладу на щорічних предметних олімпіадах та 

конференціях. 

Під час засідань анатомічного гуртка викладачі нашої кафедри мають 

можливість працювати та передавати досвід молодому, перспективному 

поколінню майбутніх вчених та кваліфікованих лікарів різних 

спеціальностей. Тому беззаперечним залишається той факт, що майбутнє 

нашої медицини та науки починається з перших кроків студентства під час 

навчання та відвідування СНГ у стінах нашої «ALMA MATER». 

 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

О.Й. Хомко, *Р.І. Сидорчук, **Ф.В. Кузик, **П.І. Піддубна,  

**Т.А. Лесик  

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти,  

*Кафедра загальної хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

**Чернівецький медичний коледж БДМУ, м. Чернівці. 

Курс України на європейську 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.  

Якість навчального процесу у сфері вищої освіти є багатомірною 

концепцією, яка охоплює всі її функції та види діяльності: укомпле-

ктованість кадрами, матеріально-технічну базу, навчальні академічні 
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програми, академічне середовище, якість навчальних досягнень, наукові 

дослідження і стипендії. 

Для досягнення і забезпечення якості дидактичного процесу особливо 

актуальне значення мають такі компоненти, як: підбір професорсько-

викладацького 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. 

Саме контроль потрібно розглядати як засіб педагогічного керів-

ництва навчально-пізнавальною діяльністю студентів, при якому здійс-

нюється регулярне поетапне оцінювання та корекція якості підготовки 

спеціалістів. 

Основними завданнями системи контролю якості підготовки фахівців є: 

- 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; 

- визначення наукового, методичного та організаційного рівня 

викладання; 

- 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;  

- оцінка ефективності самостійної, індивідуальної роботи студентів та 

її інформаційно-методичного забезпечення; 

- 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.  

В умовах науково-технічного прогресу, коли є невідповідність між 

обсягом інформації і терміном її реалізації, важливого значення набуває 

питання контролю результатів навчання та рівня професійної підготовки 

студентів. Система навчання у вищій школі складається з цілого ряду 

взаємопов‘язаних елементів, насамперед- це двостороння діяльність 

викладачів та студентів щодо передавання і сприймання знань, вироблення 

умінь у процесі розвитку здібностей і набуття кваліфікації. Контроль 

навчальних досягнень студентів, тобто організація зворотного зв‘язку, є 

одним із засобів управління навчально-виховним процесом. 

Таким чином, 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 
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студентів. Діагностування розглядає результати в зв‘язку з шляхами та 

способами їх досягнення, виявляє тенденції та динаміку формування 

продуктів навчання. 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ  

О.Й. Хомко, *Р.І. Сидорчук, **Ф.В. Кузик, **П.І. Піддубна,  

**Т.А. Лесик  

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти,  

*Кафедра загальної хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

**Чернівецький медичний коледж БДМУ, м. Чернівці. 

Реформування освіти в Україні передбачає реалізацію принципу 

гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання з 

інформативної форми на розвиток особистості людини, індивідуально-

диференційований і особистісно-орієнтований підхід до навчання, 

підвищення якості та об‘єктивності оцінювання навчальних досягнень 

кожного студента. 

Курс України на європейську інтеграцію передбачає оновлення змісту 

освіти, запровадження ефективних технологій, створення нової системи 

методичного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, 

входження України в трансконтинентальну систему комп‘ютерної 

інформації, що буде сприяти привабливості та конкурентоспроможності 

студентів ВНЗ України – майбутніх фахівців. 

Демократизація суспільних відносин потребує відмовитись від 

рутинного 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, 

діагностична, стимулююча, коригувальна. Перевірка навчальної діяльності 

студентів проводиться на основі принципів: дієвість, систематичність, 

індивідуальність, диференціювання, об‘єктивність, всебічність, 

різноманітність та етичність вимог. 

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-
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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, індивідуальний 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: 

використання сучасних прогресивних методів і технічних засобів контролю, 

своєчасність, систематичність, умілий вибір форм та методів контролю.  

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 стандар-

тизований контроль знань, в основу якого покладено тестову методику. 

Контроль лише констатує результати, не пояснюючи їх походження. 

Застосування сучасних методів навчання не вичерпує всіх проблем 

особистісно орієнтованого навчання і потребує удосконалення специфіки 

формування фахової компетентності майбутніх медичних працівників.  
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В 
УМОВАХ НАПРУЖЕНОГО НАВЧАЛЬНОГО ГРАФІКА: ВИКЛИКИ 

ТА МІЖКАФЕДРАЛЬНА КООПЕРАЦІЯ  
О.Й. Хомко, *П.В. Кифяк, **Р.П. Кнут, *О.В. Ткачук, **Р.І. Сидорчук 

Кафедра догляду за хворими та вищої мед сестринської освіти,  
*Кафедра анестезіології та реаніматології, 

 **Кафедра загальної хірургії 
Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  
Поточний навчальний рік на кафедрах, що викладають студентам ІІ-

ІІІ року навчання є особливо напруженим. Пов'язано це, не останньою 

чергою з тим, що значно, майже вдвічі збільшилась кількість студентів, 

особливо іноземних. Якщо при викладанні теоретичних дисциплін 

можливості варіювання та дидактичний потенціал є дещо більшим, зокрема 

існує можливість проведення семінарських занять, колоквіумів для 

одночасного залучення та охоплення більшої кількості студентів, то при 

викладанні клінічних дисциплін такі можливості обмежені або відсутні 
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взагалі. Можливим виходом із ситуації є створення потужної бази по типу 

симуляційного центру, що дозволило б одночасно охоплювати велику 

кількість студентів, однак – це питання перспективи.  

Нами проаналізовано можливості та варіанти здійснення навчального 

процесу за умов напруженого навчального графіку, зумовленого великою 

кількістю студентів. Упродовж весняного семестру 2018-2019 навчального 

року, кількість студентів на наших кафедрах збільшилась майже удвічі. Це 

призвело до того, що одночасно на клінічній базі кафедр (відділення хірургії, 

опіковий центр, ВРЛІТ) присутні більше 100 студентів, що приблизно 

відповідає сумарній потужності (кількості ліжко-місць) на клінічній базі. 

Існуюча ситуація накладає особливі вимоги до проведення клінічних занять, 

створює додаткове навантаження на пацієнтів, родичів та медичний персонал. 

Кафедрами у співробітництві розроблені та використовуються модифіковані 

методи та технічки навчального процесу. Зокрема, метод навчання під час 

проведення клінічних розборів та клінічних обходів у відділеннях. При 

цьому студенти різних рівнів підготовки (ІІ-ІІІ курси, V-VI курси) мають 

змогу одночасно приймати участь у клінічно-навчальному процесі. 

Особливостями даного підходу є те, що значна кількість студентів отримує 

змогу ознайомитись з хворими, лікувальною тактикою тощо. Комбінація 

клінічного обстеження пацієнта з подальшою дискусією показує свої 

переваги. Серед недоліків слід відзначити те, що виникає певний розрив між 

обговоренням та отриманням клінічної інформації. Тобто, студенти спочатку 

бачать, досліджують клінічну ситуацію (хворого), а обговорення 

відбувається не in situ, а після закінчення обходу чи клінічного розбору.   

Проведення клінічного практичного навчання студентів в умовах 

напруженого навчального графіка потребує ретельного планування заннятя 

та використання нетрадиційних методик ведення занять, у тому числі 

посилення міжпредметних та між кафедральних кооперацій. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ ПРИ 
ВИВЧЕННІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 
О.С. Хухліна, О.В. Андрусяк, О.С. Воєвідка,  

В.С. Гайдичук,  Л.В. Каньовська 
Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і професійних 

хвороб 
Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Самостійна робота студента в умовах Болонської системи навчання має 

особливе значення. Правильно побудований процес самостійного вивчення 

у вмотивованої частини студентів дає серйозні результати.  

Рівень знань, які демонструє студент 6 курсу під час щоденного 

опитування, наглядно демонструє наявність чи відсутність самостійної 

підготовки студента до даної теми заняття. Роль викладача в цьому процесі 

передбачає постановку конкретних цілей перед студентами для всебічного 

самостійного вивчення конкретної нозології чи групи захворювань. Як 

засвідчує досвід, одного пошуку інформації недостатньо. Студенти також 
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повинні бути орієнтовані на перегляд тематичної літератури у бібліотеці та 

читальному залі університету. Слід залучати студентів до отримання 

інформації як із сучасних журнальних статей, так і з монографій. Це вкрай 

необхідно для того, щоб майбутній лікар усвідомив необхідність роботи з 

різними джерелами інформації як під час навчання, так і у своїй майбутній 

діяльності.  

Тільки це дозволить йому крокувати у сучасному ритмі розвитку 

медицини в цілому і внутрішньої медицини зокрема. 

 

ОСОБЛИВОСТІ  ОТРИМАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ З ВНУТРІШНЬОЇ 

МЕДИЦИНИ СТУДЕНТАМИ 6 КУРСУ 

О.С. Хухліна, О.В. Андрусяк, В.С. Гайдичук , О.С. Воєвідка 

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 чи не найбільша увага приділяється саме практичній 

підготовці студентів-випускників.  

Під час вивчення внутрішньої медицини на модулі 3 ―Сучасна 

практика внутрішньої медицини‖ та НА модулі 4 ―Невідкладні стани у 

клініці внутрішньої медицини‖ рівень практичної підготовки визначається з 

першого заняття (вихідний рівень знань) і до останнього (етап підсумкового 

модульного контролю). Щоденно студент 6 курсу здійснює курацію 3-5 

тематичних хворих. Щоденно проводиться тренінг для ефективного 

опанування навичками пальпації, перкусії, аускультації тощо. Під час 

перегляду історії хвороби студенти аналізують результати лабораторних та 

інструментальних методів діагностики. Щоденно кожен студент доповідає 

одного хворого під час клінічних розборів. При оформленні медичної 

документації та заповненні щоденника студент 6 курсу закріплює практичні 

навички, зокрема план обстеження хворого, формулювання попереднього 

діагнозу згідно сучасних класифікацій, програми диференційного діагнозу 

та призначає адекватний діагнозу план лікування з урахуванням питань 

МСЕК та профілактики. Викладач під час роботи з хворим здійснює 

контроль рівня опанування тими чи іншими практичними навичками 

студентом 6 курсу та вказує на недоліки та шляхи їх усунення.  

Основними причинами недостатнього опанування умінь і навичок при 

роботі з хворим є недостатня базова підготовка на попередніх курсах, 

низька працездатність та відповідальність. Підвищити рівень практичної 

підготовки можна лише шляхом наполегливого та сумлінного відношення 

до навчального процесу під час практичних занять та постійного тренінгу 

біля ліжка хворого. 
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ З ЛАБОРАТОРНО-

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ НА КАФЕДРІ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА 

ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ 

О.С. Хухліна, О.В. Андрусяк, В.С. Гайдичук, О.С. Воєвідка, В.Ю. 

Дрозд  
Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і професійних 

хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Лабораторно-інструментальна діагностика є важливою складовою при 

проведенні діагностики та диференційної діагностики у внутрішній 

медицині. На шостому курсі особливо актуальним є систематизація знань та 

закріплення умінь і навичок при аналізі отриманих результатів 

лабораторно-діагностичного пошуку. 

На кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб студенти під час вивчення внутрішньої медицини на 

модулі 3 ―Сучасні принципи внутрішньої медицини‖ та модулі 4 

―Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини‖ передбачений 

контроль вихідного рівня знань, особлива увага під час якого приділяється 

лабораторно-інструментальним методам дослідження. За основу взято 

перелік знань та умінь, якими повинен володіти студент 6 курсу, який 

підлягає контролю на державному випускному практично-орієнтованому 

іспиті з внутрішніх та інфекційних хвороб. Зокрема, студенти 6 курсу 

демонструють рівень знань при інтерпретації хімічних та біохімічних 

аналізів крові, аналізів сечі, мокроти, жовчі, плеврального випоту, калу 

тощо. Окремо пропонується завдання з аналізом результатів 

ультразвукового дослідження органів черевної порожнини, серця, 

щитоподібної залози, комп‘ютерної томографії, магнітно-резонансної 

томографії, рентгенографії органів грудної клітки, суглобів, черепа, органів 

черевної порожнини, екскреторної орографії, бронхографії, дуоденального 

зондування, зондування. Серед інструментальних методів дослідження 

особлива увага приділяється аналізу протоколів езофагогастродуодено-

скопії, інтралюмінального імпеданс-рН-моніторингу, колонофіброскопії, 

електрокардіографії, комп‘ютерній спірографії. Заняття зі студентами 6 

курсу на кафедрі проводять досвідчені викладачі, кожен з яких має набор 

всіх зазначених вище досліджень та протоколів обстеження. Таким чином, 

кожен студент під час контролю вихідного рівня знань та під час вивчення 

кожного тематичного розділу (―Гастроентерологія‖, ―Пульмонологія‖, 

―Кардіологія‖) за весь період навчання на кафедрі демонструє свої знання з 

лабораторно-інструментальних методів дослідження. З метою покращення 

знань з питань лабораторно-інструментальної діагностики співробітниками 

кафедри видано і впроваджується у навчальний процес монографія 

―Клінічне значення комп‘ютерної спірографії‖, навчально-методичні 

посібники ―Основи клінічної електрокардіографії‖, ―Ситуаційні задачі із 
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тлумаченням ЕКГ‖. На практичних заняттях відповідно до тематичного 

розділу, який вивчається студенти знайомляться з діючими нормативними 

документами МОЗ – розділ діагностичні критерії, у тому числі лабора-

торно-інструментальні методи діагностики внутрішніх органів. Згідно 

графіку студенти 6 курсу працюють у кабінетах УЗД, ЕКГ, Ro-графії, 

шлункового та дуоденального зондування тощо. 

Таким чином, кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології 

та професійних хвороб приділяє особливу увагу рівню підготовки 

випускників з питань лабораторно-інструментальної діагностики захворю-

вань внутрішніх органів. 

 

EXPERIENCE ON PREVENTING ACADEMIC DISHONESTY IN FIRST 

YEAR MEDICAL STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF 

HISTOLOGY, CYTOLOGY AND EMBRYOLOGY  

O.V. Tsyhykalo, I.S. Popova  

Department of Histology, Cytology and Embryology 

Higher State Educational Institution of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

―Approximately one-half to three-quarters of university students commit 

some form of cheating, plagiarism, or collusion.‖ (Hodgkinson T. et al., 2016). 

That is why the aim of higher medical education is not only to provide profound 

academic process for future medical practitioners, but also to avoid situations 

which lead to academic dishonesty. This credo should be strinctly monitored at 

any department (clinical and theoretical) of medical university on each 

educational year. Academic discipline ―Histology, Cytology and Embryology‖ is 

a fundamental medical subject which medical students start to learn during 

second semester of the first year in Bukovinian State Medical University. 

Therefore, academic process at the Department is highly adapted for clear and 

honest obtaining and examination of students‘ knowledge in Histology. 

Tutors of academic groups, who work with foreign students, have a 

semester-round schedule of out-of-class meetings with group at the Department. 

During this so-called ―group hours‖ students can discuss and seek help for 

various academic or social problems that they face while adapting to university 

life, studying process and foreign country. Moreover, during this meetings 

teachers have a possibility to emphasize student‘s attention on tools which can 

lead to fair, effective and easy studying process. In particular, one of tools for 

efficient studying is time-management. Brown N., & Janssen R. (2017, p. 104) 

affirm that low time management among students at universities in in top three 

motives for plagiarism. Thus, self-discipline and useful distribution of time in a 

form of daily routine will be rewarding for succeeding in studying, managing 

social life and workload, as well as for avoiding stressful situations during first 

year in Ukrainian university. Poor study management leads to perplexity and 

failure, but setting up goals that students reach in a year or a few (because of 

proper time management) can be a source of motivation for first-year medical 

students.  
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One of the reasons for academic dishonesty is believed to be a fear in front 

of unknown material and skills, pressure for success and attain high grades, as 

mentioned by Idrus, F., Asadi, Z., & Mokhtar, N. (2016, p. 3). Moreover, 

research of Friedman A., Blau L. & Eshet-Alkalai Y. (2016, p. 193) shows, that 

phenomenon of academic dishonesty nowadays is to be more often to be found in 

the digital area via using smartphones and laptops. Thus, penalties in university 

must be more severe as a motivation for correct usage of citated material and 

development of critical thinking and skills for analyzing any material that is 

found in the digital world. At the Department of Histology, Cytology and 

Embryology tutors do not allow students to use electronic devices during 

examinations (content modules, final modules or MCQ trainings). Penalties for 

that will be a disqualification of student‘s work/result. Likewise, during practical 

classes it is not allowed to use smartphones or any other digital devises while 

answering or discussion, since they should by used by students during pre-class 

preparation only. Providing this approach has a positive effect on students 

motivation to rely on their own knowledge only. Consequently, students will feel 

more confident to use obtained skills in further disciplines, and what is more 

important, in medical practice. 

As a result, abovementioned and additional tools, conducted by 

Department and administration of medical university, can provide qualified 

academic process with clear studying, motivated students and fair examinations. 

 

ВАЖЛИВІСТЬ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО СКЛАДАННЯ IFOM 

О.В. Цигикало, Г.М. Чернікова, А.А. Ходоровська, К.М. Чала 

Кафедра гістології, цитології та ембріології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

З 2019 року Міністерство охорони здоров'я України запроваджує 

єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), перший з двох етапів 

якого буде проводитися на третьому курсі вищих медичних закладів освіти 

(КРОК-1, англійська мова за професійним спрямуванням та IFOM – базові 

медичні знання (International Foundations of Medicine – іспит з міжнародних 

основ медицини). Із оригінальним детальним описом тестових завдань 

IFOM та із їх взірцями можна ознайомитись на офіційному сайті National 

Board of Medical Examiners (NBME) за посиланням 

https://www.nbme.org/ifom/. 

Умови ситуаційних задач сформульовані та грунтуються на концепції 

поєднання фундаментальних основ гістології та елементарних понять про 

захворювання з їх клінічними проявами, що дає змогу студентам ефективно 

формувати клінічне мислення.  

Нові умови проведення ЄДКІ змушують удосконалити та адаптувати 

робочі програми з навчальних дисциплін відповідно до змісту та об‘єму 

тестів IFOM. Зміст тестових завдань цього іспиту стирає межі, які зазвичай 

у традиційній системі викладання предметів на молодших курсах досить 
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чітко відокремлюють, наприклад, анатомію від гістології, чи фізіологію від 

патологічної анатомії. Тому вивчення структури тестових завдань дозволяє 

дійти висновку про важливість оптимізації міжпредметної інтеграції у 

викладанні кожної з навчальних дисциплін, субтести з яких входять до 

структури IFOM. Особливо актуально це стосується навчального предмету 

―гістологія, цитологія та ембріологія‖, який широко інтегрований з низкою 

морфологічних, фізіологічних та клінічних предметів, і є немов-би містком 

між анатомією та такими дисциплінами, як фізіологія, патологічна анатомія, 

радіологія та біохімія. Логічним і найбільш доцільним вважаємо такий 

шлях, як «синхронізацію» тем з анатомії людини, фізіології та гістології, 

цитології та ембріології, що дозволило б в одному часовому відрізку 

вивчати будову певної системи чи органа на різних рівнях їх структурної 

організації та функції, які вони виконують. На жаль, програма освітнього 

процесу на 1-2 курсах в теперішній час не дозволяє це зробити. Іншим 

напрямком ефективної підготовки студентів до складання IFOM вважаємо 

оптимізацію самостійної роботи студентів, як аудиторної, так і 

позааудиторної її форм. По-новому структурований, з урахуванням 

міжпредметної інтеграції, перелік питань для самостійного вивчення певних 

тем з гістології, цитології та ембріології, на нашу думку, розширить 

клінічне спрямування навчального предмету, зацікавить студентів до 

розширення «медичного кругозору», дозволить об‘єднати відособлені 

теоретичні знання з окремих предметів у цілісну уяву та глибоке розуміння 

функціональної морфології, ультра-, мікро- та макроструктури організму 

людини. 

Рекомендується студентам І-ІІІ курсів спеціальностей ―медицина‖ для 

підготовки до складання першого етапу єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (субтести з гістології, цитології та ембріології). 

Збірка містить тестові завдання з навчальної дисципліни ―Гістологія, 

цитологія та ембріологія‖, які згруповані за темами відповідних розділів 

предмету. 

 

ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

Ю.В. Цисар 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасний етап розвитку системи медичної освіти в Україні 

характеризується сучасними освітніми інноваціями у пошуку нових методів 

та засобів навчання, які спрямовані на доступність та розвиток особистості 

студента як лікаря, направлені на набуття нових вмінь та навичок. В 

теперішній час новітніх технологій вимагає наявності в сучасного фахівця 

не лише якісної базової освіти зі спеціальності, а й розвинених 

особистісних компетенцій, зокрема: високий рівень критичного мислення, 

здатність до творчого мислення, саморозвитку, комунікаційної компе-
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тентності, що дають змогу ефективно інтегруватися у сучасних динамічних 

умовах розвитку суспільства.  

Знання останніх досягнень в медицині, а саме у сфері акушерства і 

гінекології, дає змогу розширити інформаційний простір знань як викладача 

так і студента зокрема. Невід‘ємною частиною роботи викладача повинно 

бути: оволодіння новими практичними навичками, самоудосконалення, 

опрацювання нових джерел літератури. Пошук цікавої інформації зі 

спеціальності, серед матеріалів бази доказової медицини, в підготовці до 

заняття та донесення важливих аспектів до студентів є важливим 

підготовчим моментом. Тому постійне теоретичне збагачення знань зі 

спеціальності дає можливість дізнаватись викладачам останні новини 

медицини та доносити їх до студентів-медиків. В свою чергу, студентам 

слід вивчати не лише зміст своєї спеціальності, а й бути багатогранним у 

вивченні інших дисциплін, що в подальшому допоможе їм в диференційній 

діагностиці при постановці заключного діагнозу. Також, вони мають 

володіти необхідною інформацією і вмінням розв'язувати різноманітні 

практичні завдання, вміти спілкуватися із вагітними, породіллями та з 

пацієнтками гінекологічного відділення, переконувати та розуміти їх. 

Водночас, у повсякденному житті вони мають керуватись у своїх діях 

лікарською етикою, мати необхідні для лікаря моральні якості та риси 

характеру, які позначаються дійсним гуманізмом і відчуттям 

відповідальності. Вони повинні поставати продовжувачами найкращих 

традицій національної медицини, у тому числі традицій високої загальної 

культури. Найсильниший мотивуючий фактор – підготовка до подальшої 

ефективної професійної діяльності. Проблемні ситуації ставлять студента-

медика перед необхідністю вибора в процесі прийняття рішення, що формує 

не тільки його волю, а й мислення. Відпрацювання практичного матеріалу 

на занятті, робота з муляжами, імітація професійної діяльності в обстановці 

максимально наближеної до умов реального життя. Імпровізація 

студентами різних ролей в ситуаціях, з якими фахівець може зіткнутися в 

майбутній професії. Цей вид діяльності найбільш важливий для студентів 

медичних вузів, для яких проблема нестачі відповідних хворих в потрібний 

час. Відпрацювання робочого матеріалу в аудиторній атмосфері 

супроводжується мобілізацією творчих можливостей студентів і створює 

самостійну мотивацію до активного пошуку інформації, її використання в 

рішенні конкретної задачі. «Акушерство і гінекологія» є багатогранною та 

досить об‘ємною у вивченні дисципліною. Великий обсяг інформації, 

опрацювання практичних навичок на занятті потребує комплексного 

підходу до навчання та спільної роботи зі студентами-медиками. Практична 

робота студентів в операційних та симуляційних залах за допомогою 

сучасного обладнання сприяє кращому засвоєнню матеріалу та знайомить їх 

із можливостями акушерсько-гінекологічної допомоги  на різних етапах 

надання допомоги. В той час коли застосування мультимедійних засобів у 

поєднанні з іншими методиками навчання (використання табличного фонду, 
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муляжів, манекенів та інш.) сприяє швидкому засвоєнню теоретичного 

матеріалу в умовах аудиторії.  

Позааудиторна робота студента за фахом зі спеціальності 

«акушерство і гінекологія» є вагомим компонентом у навчанні студентів-

медиків. Успішність самоосвітньої діяльності студента бузпосередньо 

пов'язана з мотивацією навчання. Мотиваційна спрямованість у навчанні 

студента є особливо значущою в структурі професійної компетенції 

випускника. Вона визначається як готовність людини до навчання, освоєння 

професійної діяльності та професійного росту. В теперішній час є 

необхіність у формуванні у студента умінь активізувати свій позитивний і 

інтенціональний досвід (переваги, переконання, умонастрої) отримання 

знань, бачити життєвий сенс у виконуваній навчальній роботі, підтримувати 

високий рівень мотивації на всіх етапах його самоосвітньої діяльності. На 

формування позитивної мотивації студентів до здійснення самостійної 

роботи впливає велика кількість факторів. Серед основних можна назвати 

наступні: власне організація процесу самостійної роботи, поставлені 

завдання та запропоновані можливі шляхи та способи їх розв'язання, плідна 

співпраця між викладачем і студентами та між самими студентами, 

контроль викладача та самоконтроль, здатність студента до самооцінки. 

Важливе місце серед основних позитивних мотивів у пізнавальній 

самостійності студентів посідає інтерес студентів до професії лікаря 

акушер-гінеколога, прагнення відповідати високому рівню вимог лікаря 

хірургічного профілю.  

Поєднання комплексного підходу у навчанні майбутніх лікарів сприяє 

кращому засвоєнню матеріалу та формуванню стійких знань майбутнього 

лікаря. Ми стоїмо на порозі нових змін у освіті та умов праці, що викликає 

нагальну потребу в навчанні протягом усього життя. Ми забов'язані дати 

нашому суспільству таку систему вищої освіти, яка б забезпечувала 

студентам-медикам сприятливі умови пошуку сфери найбільш плідного 

застосування набутих знань.  

   

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА 

СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Н.М. Чайковська, Б.М. Качан, Г.В. Лехкун 

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Письмо – це продуктивний вид мовленнєвої діяльності, пов'язаний з 

переданням інформації графічно. Перш за все писемне мовлення 

відрізняється використанням більш формальних мовних засобів. Для нього 

не характерна еліптичність, оскільки послаблена ситуативність не дозволяє 

пропускати будь-яку частину інформації. Використання мовних кліше, 

колоквіалізмів, жаргонізмів, фразеологізмів теж не є характерним у зв'язку 

зі значно більш формальним стилем мовлення. З точки зору синтаксису, 
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речення значно довші, ніж в усному мовленні з великою кількістю 

підрядних речень. Логіко-формальні зв‘язки у тексті є значно чіткішими і 

виражаються з допомогою спеціальних мовних засобів. 

Для студентів-медиків вміння правильно писати академічні тексти є 

особливо важливим, так як їхня професійна діяльність та кар‘єра залежить 

від міжнародного обміну, представлення своїх ідей на міжнародних 

конференціях та публікацій в міжнародних виданнях.  

Загальна мета полягає в розвитку англомовної комунікативної 

компетенції в письмі у складі та єдності всіх її шести компонентів: 

лінгвістичної компетенції (лексичні, фонологічні, синтаксичні знання), 

соціолінгвістичної компетенції (правила ввічливості, норми спілкування), 

прагматичної компетенції (функціональне вживання лінгвістичних засобів), 

предметної компетенції (забезпечує змістову сторону у комунікації, тобто 

розуміння завдання та мети комунікації), формально-логічної компетенції 

(логічна зв‘язність мовлення, необхідну як для його продукування, так і для 

розуміння), та підпорядкованої паралінгвістичної компетенції (екстралінгві-

стичні засоби: жестикуляція в процесі говоріння, вміння розуміти креслення, 

малюнки, таблиці, тощо). Такий розвиток повинен проводитися у межах 

навчання написання тих жанрів письмових документів, які відібрані саме 

для вищого навчального закладу медичного профілю. 

Провідними факторами, що впливають на формування мовленнєвої 

компетенції в письмі є: 1) фактор мовленнєвих навичок (лексичні та 

граматичні навички); 2) фактор умінь (вміння оформлення писемних текстів, 

стилістичні вміння, вміння висловлювати думки в письмовій формі, вміння 

забезпечувати цілісність, завершеність та адресованість текстів); 3) фактор 

добору тих жанрових типів текстів для навчання, які будь необхідними в 

подальшій професійній діяльності медиків та фармацевтів. 

Академічне письмо – це такі види письмових робіт, які не мають 

серйозного практичного професійного значення, але навчають студентів 

письму, як продуктивної творчої діяльності. Проте така діяльність 

допомагає студентам покращити ефективність навчання, адже студент 

творчо працює, розвиває своє творче мислення, креативність, а разом з тим і 

критичність, так як його роботи можуть базуватися на ретельному доборі та 

переосмисленні ідей вчених-науковців.  

Для успішного написання академічних текстів потрібно враховувати 

їх типи: есе (essay), лабораторний звіт (laboratory report), аналіз 

експериментальних чи практичних досліджень (case study), які мають ще 

ряд підтипів. Так наприклад, есе може складатися з різних елементів, в 

залежності від того, чи це рецензія (critical review), обговорення (discussion), 

персональний відгук (personal response) чи виклад (exposition). Академічне 

есе скалдається з трьох частин: вступу (Introductory Paragraph), основної 

частини (Body) та висновку (Concluding Paragraph). Всі академічні тексти 

пишуться відповідно до чітких вимог, дотримання яких є обов'язковим. 

В основі методики навчання академічного письма лежить 

процесуальний підхід. Його суть полягає в тому, що написання твору чи есе 
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поділяють на ряд стадій, послідовне виконання яких вважається 

важливішим, ніж кінцевий результат. Першим етапом є обговорення 

студентами теми есе в парах, мікрогрупах, чи всією групою (brainstorming) з 

метою створення ідей. Викладач може використовувати різні допоміжні 

засоби, які будуть стимулювати обговорення, дискусії. Після «мозкового 

штурму» зазвичай слідує freewriting, тобто вільний виклад думок, які 

виникають стосовно даної теми. Студенти також можуть працювати в парах 

або мікрогрупах, складають список ідей, групують їх в логічній послі-

довності, складають структурно-логічну схему майбутнього есе, його план. 

Наступним етапом є індивідуальна робота студентів. Він розпо-

чинається з написання студентами першого чорнового варіанту есе (first 

drafting), головна увага тут приділяється змістовним, структурним, компо-

зиційним та логічно-формальним характеристикам тексту. Мовні труднощі, 

помилки і проблеми не беруться до уваги. Перший написаний варіант спо-

чатку перевіряє сам студент, з метою його можливої переробки і удоско-

налення. Далі він пише другий чорновий варіант (second drafting). Тут автор 

звертає вже увагу на помилки мовні: граматичні, лексичні, стилістичні. 

Рецензування та коментування роботи здійснюється студента іншим 

студентом або студентами (peer-reviewing and commenting) є заключним 

етапом. Обговорення на даному етапі стосується в першу чергу змісту, 

структури і композиції, а не мовних помилок. На останній стадії студенти 

знову редагують свої есе на основі отриманих коментарів і пишуть 

остаточний варіант (final drafting), який потрібно ще раз перевірити, а потім 

він віддається викладачу на перевірку. 

Навчання академічному письму є невід‘ємною частиною методики 

навчання іноземної мови та розвитку іншомовної компетентності студентів. 

Студенти постійно працюють в парах чи групах, окрім власне написання 

самого твору, що сприяє не лише розвитку навичок письма, а й іншим 

мовленнєвим навичкам, а також розвитку критичного мислення, вміння 

об‘єктивного судження та аналізу. 

 

IMPACT OF THE EDUCATIONAL WORK ON THE FORMATION OF 

THE STUDENT'S PERSONALITY 

K.A. Chympoi ,O.I. Fediv, O.Yu. Olinuk, Ya.M. Teleki 

Department of Internal Medicine and Infectious Diseases, 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Education is a unique and purposeful process of upbringing and education, 

which is a socially significant, put into force for the benefit of an individual, 

family, society and state. Moreover, education can be defined as a set of obtained 

knowledge, skills, values, experience and competences of certain size and 

complexity, aiming at person's intellectual, spiritual, moral, creative, physical and 

(or) professional development. Education shall meet each individual's educational 

needs and interests. 
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The system of educational work within university is focused on the future 

doctor personality's development. In this connection, the organization of 

educational work in the medical educational institution should be based on a 

systematic approach and include the following steps: determination of the 

individual components for each student due to the fact that future professionals 

are the target group of educational work; development of the conceptual 

foundations of the educational system of high educational institution (determine 

objectives, tasks, forms and methods of their implementation); psycho-

pedagogical, informational, scientific and methodological support provision 

within educational process; development of educational monitoring system, 

providing diagnostics of the process and result of upbringing accomplishment; 

creation of organizational structure and ensuring the conduction of the 

educational work at the university. 

The academic group tutor is a coordinator of all the activities of the 

students and higher school teachers concerning their academic and educational 

work. He is the main chain in the relations between the university teaching staff, 

parents and students. He should help students learn and respect the university 

regulations and traditions, and adjust to them quicker. The work with parents is 

also one of the tutor‘s duties: awareness of family relations and conditions will 

help better contacts with the group.  

The academic group tutor organizes his work on the basis of the diary on 

educational work elaborated and planned for the academic semester or year 

according to the university educational plan confirmed by the university 

academic council. 

The university authority assists to organize the tutor‘s work methodically 

in compliance with their administrative functions and professional competence. 

The tutor‘s work is also ensured by various methodical recommendations. 

Regular group meetings together with the tutor are planned according to 

the plan of educational work of the department the tutor works at, the plan of 

general events of the university students considering the peculiarities of the group. 

The dean of the faculty and pro-rector on educational work are supervisors 

responsible for planning. During group meetings the questions concerning 

student‘s progress, discipline and others are analyzed and discussed. 

Is a university tutor, teacher or instructor only a carrier or ―transmitter‖ of 

information? In this respect he concedes greatly in comparison with other source 

of information like books and computers. A specialist, as a representative of a 

certain culture and field of knowledge, is characterized not only by a specific set 

of knowledge and skills, but certain world-view, life standards and values, 

peculiarities of professional activity etc. He not only gives his knowledge and 

professional abilities to the students, but imparts them to culture relations and 

lively communication between people is necessary to develop and maintain 

cultural traditions.  

One of the major methods of educational process is to accept people as 

they are without direct moral admonitions. Only in this case the tutor will have 
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contacts with his students, which is the only condition for fruitful cooperation of 

both participants of educational process. 

The position of the instructor, tutor in the student group is rather specific: 

on the one hand he spends much time with the students and acts like a member 

and supervisor of their group, but on the other hand a student group exists and 

develops without his help suggesting its leaders and ―instigators‖. The tutor 

cannot be absolutely equal with other students of the group due to the difference 

in his age, social status, life experience and others. But it is not the aim to be 

achieved, because students feel and react to false proclaims about ―complete 

equality‖. All these factors make estimation of the situation in the group 

difficult
1
, and it is not easy for the tutor to be an expert of interrelations between 

the students of the group. 

The purpose of the educational system is to create conditions for the full 

development of all system's subjects, primarily through the establishment of 

humanistic, democratic relations between teachers and students, as well as 

through creativity, self-management, self-actualization. 

 

МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК 

СТУДЕНТІВ НЕМОВНОГО ВНЗ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ 

А.В. Шалаєва, І.Є.Томка 

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформа освіти викликає підвищені вимоги оцінювання знань та 

умінь володіння іноземною мовою студентами  в сучасних умовах. 

Сьогодні важко переоцінити значення набуття мовних навичок студентів  з 

іноземної мови професійного спрямування. 

У методичній літературі немає   систематизації найбільш ефективних 

методів контролю для кожного етапу оцінювання, та  не пропонуються 

критерії оцінки знань студентів. Введення тематичної системи обліку знань 

і навичок встановлює завдання перед викладачем, крім традиційних форм 

перевірки результатів навчальної діяльності, практикувати більше і нові 

форми контролю. 

Проблема оцінювання полягає головним чином в тому, що контроль 

повинен бути об'єктивним і надавати повну інформацію про результати 

навчального процесу.  Необхідно шукати сучасні методи і   оптимальні 

форми  перевірки  знань студентів. Практична спрямованість навчання 

іноземної мови визначає як методи, так і об'єкти контролю під час 

перевірки знань студентів.  

Загальна мета викладання іноземних мов в немовних вузах полягає в 

належному володінні студентами мовою професійного спрямування. 

Студентів-медиків готують безпосередньо для практичної діяльності з 

різних спеціальностей і вони повинні вільно володіти термінологічною 

лексикою їх майбутньої професійної орієнтації. Завдання полягає в 
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підготовці майбутніх лікарів читати статті по обраній спеціальності для 

отримання наукової і медичної інформації для подальшого складання 

анотацій та рефератів іноземною мовою. Це є головною метою викладання 

іноземної мови у вищих навчальних закладах. Додатково у майбутньому 

фахівцеві необхідно розвивати здатність до використання усного 

спілкування для обміну науковою та професійною інформацією з 

іноземними фахівцями у сфері їх спеціалізації на зустрічах,  конференціях 

та семінарах. 

Для освоєння цих типів мовної діяльності необхідно, щоб студенти 

знали конкретні лексичні одиниці, граматичні моделі та  правила фонетики. 

Не маючи достатнього лексичного мінімуму і не маючи можливості 

правильно побудувати речення, людина не може використовувати мову як 

засіб спілкування (усно та письмово). Набуття знань, умінь і навичок 

іноземної мови знаходиться в тісному взаємозв'язку. Для контролю знань 

студентів викладач повинен використовувати більш диференційований 

контроль  знань та навичок , щоб мати можливість своєчасно усунути 

помилки в засвоєнні будь-якого матеріалу . Для цього доцільно здійснювати 

не тільки комплексний контроль, а й контроль кожного студента на 

кожному етапі вивчення мови. Таким чином викладач може побачити чи 

досяг він конкретної мети, поставленої перед студентами. У процесі 

навчання викладач повинен контролювати не тільки лінгвістичний матеріал 

у ситуації мовленнєвої комунікації, але і ступінь засвоєння відповідного 

граматичного і фонетичного мовного матеріалу, без якого неможливо 

реалізувати процес комунікації.  

Для студентів вищих медичних закладів особливо необхідні навички 

засвоєння медичних текстів. Контроль засвоєння будь-якої медичної 

тематики перевіряється вмінням студентів складати анотації та реферати 

використовуючи цю інформацію. Сприйняття мови на слух також 

представляється однією з основних навичок у вивченні іноземної мови в 

цілому і в медичному університеті зокрема, оскільки це дає можливість 

майбутнім лікарям використовуватися не тільки письмову, але й усну 

інформацію з обраної спеціальності. Що стосується контролю, на додаток 

до контролю викладачем, необхідно використовувати взаємний контроль і 

самоконтроль студентів. Методика  контролю комунікативних навичок 

студентів  включає в себе комунікативні тренувальні вправи, для  яких  

обов'язкова трикомпонентна структура: завдання, виконання завдання і 

контроль завдання. 

Медичний лексичний матеріал для контролю повинен ретельно 

відбиратися і перевірятися, але найчастіше використовуються мовні явища, 

які мають високий ступінь поширеності в мовленнєвій діяльності.  

Якість освіти безпосередньо пов'язана з системою  викладач-студент. 

Чим об'єктивніше буде оцінка, тим більш якісною буде  освіта. Тому 

постійно іде пошук якісних засобів, методів та технологій оцінки освітнього 

процесу, які співвідносяться з міжнародними стандартами. 
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БІОІНФОРМАЦІЙНА МЕДИЦИНА В КОНТЕКСТІ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ МЕДИКА 

М.В. Шаплавський  

Кафедра біoлoгічнoї фізики та медичної інфoрматики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Букoвинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Останні роки ознаменувалися розвитком ряду інноваційних 

технологій діагностики та лікування, що базуються на використанні 

новітніх даних з галузі квантової біології і медицини. Одним з таких 

напрямків є біоінформаційна медицина. У науковій літературівисвітлені 

нові методики і прилади біорезонансної дії на хворих, що демонструють 

свою ефективність в клінічній практиці. Загалом різні автори у нас і за 

кордоном приводять рівень такої ефективності, що близький до 90% .  

Концептуальною вихідною поняття біологічної інформації є постулат 

про електромагнітне випромінювання, що породжує сам організм. 

Конкретні фізичні параметри таких інформаційних потоків зумовлені 

специфікою руху поляризованих молекул, іонів, протонів і електронів за 

перебігу біохімічних реакцій метаболізму. Цілком зрозуміло, що ці процеси 

за змістом є квантованими фізичними процесами. 

Дія фізичних факторів на організм давно використовується в 

медицині, зокрема високочастотна фізіотерапія електричним та магнітними 

полями, висока потужність яких переважним чином вичерпується 

тепловими ефектом. На відміну від цього біоінформаційна дія полягає в 

резонансі дуже слабкого зовнішнього електромагнітного випромінювання з 

хвильовими електромагнітними процесами, що породжені вищезазна-

ченими градаціями руху мікрочастинок  за метаболічних процесів та 

супроводжують функції нервової системи. Така взаємодія, як показує 

практика, є основою корекції названих процесів за патології. Цей основний 

вид біоінформаційної медицини фігурує в літературі як екзогенна 

біорезонансна терапія. Використовується і ендогенна лікувальна дія влас-

ного біологічного електромагнітного випромінювання.  

Все менше недовіри в класичній медицині викликає інформаційна 

передача молекулярних коливань лікувальних засобів на носії – воду, спирт 

тощо. Такі інформаційні копії дублюють їх дію в організмі. Виготовлення 

інформаційних копій, а також індивідуальних препаратів, що одержують з 

електромагнітного хвильового випромінювання хворого, не зважаючи на 

емпіричну складову цих методів, все частіше знаходять ефективне 

використання в клінічній практиці.   

Розвиток будь-якого наукового напрямку досліджень біології, 

фізіологічних функцій організму зрештою приводить до аналізу їх 

електромагнітного змісту. В цьому контексті важко обійти висновок, що 

нині розвиток теоретичної і клінічної медицини виходить на рівень 

квантової біології і медицини, бо квант є однозначною і єдиною мірою 

електромагнітної енергії руху біологічної системи. Іншими словами, 
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біоінформаційна медицина є одним із перспективних неминучих напрямків 

розвитку медицини.  

З огляду на постулативний характер вищеозначених фактів основи 

біоінформаційної медицини мають увійти до змісту освіти медика. 

 

ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГОРДОСТІ 

В СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ 

В.П. Шафранюк 

Кафедра біoлoгічнoї фізики та медичної інфoрматики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Букoвинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Відродження імен забутих українських вчених-фізиків на заняттях з 

основ біологічної фізики та медичної апаратури є одним із ефективних 

способів формування почуття національної гордості, патріотизму, 

поглиблення знань про свій народ, його наукові та культурні традиції в 

рамкам фізичної науки. Фізика має великі виховні можливості 

українознавчого характеру. Потужним та дієвим методом національно-

патріотичного виховання в студентів може слугувати знайомство з долею 

таких українських вчених-фізиків, як Остап Стасів, Іван Пулюй, Жорж 

Шарпак, Олександр Смакула та інших. Народжені в Україні, ці фізики, на 

жаль, змушені були стати відомими за межами рідної батьківщини і довгий 

час залишалися забутими. 

Доцільно ознайомлювати студентів з українцями світової величі, котрі 

досягли свого визнання в фізиці. Акцентувати увагу на ролі наших вчених у 

становленні науки в цілому, відроджувати забуті імена. На лекційних та 

практичних заняттях з  основ біологічної фізики та медичної апаратури 

вивчаються досягнення українських фізиків, зосереджується увага на тому, 

що саме українці здійснили значні відкриття. Наприклад, під час вивчення 

теми «Рентгенівське випромінювання» наголошується, що Іван Пулюй – 

винахідник рентгенівського випромінювання. Варто розповісти студентам 

про дослідження Іваном Пулюєм природи катодних та Х-променів, розробку 

газорозрядних ламп, досягнення в області теоретичної та практичної 

електротехніки. Важливим фактором для морального та духовного 

виховання молоді є моменти із біографії І.Пулюя, який був щирим патріотом 

України, однак, до недавнього часу залишався майже невідомим в Україні.  

Остап Стасів – кристалофізик, який вперше одержав зріджений 

водень та гелій. Нелегка доля професора Остапа Стасіва наче віддзеркалює 

долю української інтелігенції  у XX столітті. Ця доля має навчити нас 

збагнути цінність власної демократичної державності. 

Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії, отриманої за створення 

багатоканальних детекторів елементарних частинок, так званих «камер 

Шарпака», а також нагороджений премією Рікарда – за сприяння розвитку 

медицини. В одному з інтерв‘ю Жорж Шарпак зазначив: «Коли не 

стелиться шлях на українські терени, то я кличу Україну до себе. І вона 

щоразу приходить – із власного серця». 
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Олександр Смакула – винахідник антирефлексійного покриття лінз, 
єдиний з українців професор Массачусетського інституту технологій. 
Незважаючи на те, що Олександр Смакула був далеко від батьківщини, він 
завжди залишався патріотом України, підтримував тісні зв'язки з 
українцями американської діаспори. У своєму будинку в Бостоні  він 
обладнав окрему українську кімнату, де були зібрані колекції українських 
вишивок, сувенірів, сформована бібліотека літератури з української історії. 
Це була міцна ниточка, що з‘єднувала його з рідним краєм. Іншою 
розрадою стало активне прилучення до діаспорного життя. Олександрові 
Смакулі були далеко не байдужі професійні інтереси українців у США.  
Олександр був дійсним членом наукового товариства ім. Тараса Шевченка, 
почесним членом товариства Українських Інженерів в Америці та інших 
наукових товариств. Він багато допомагав своїм землякам-науковцям. 
Протягом довгих років життя за кордоном учений мріяв побачити Україну.  

Отже, сучасне вивчення  основ біологічної фізики та медичної апара-
тури має значні резерви щодо результативного формування в особистості 
системи ціннісних орієнтацій як компоненту її світоглядної позиції, в тому 
числі і патріотичної. 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОБУДОВИ ІНФОГРАФІКІВ У ФОРМУВАННІ 
МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

1
О.С. Шевченко, 

2
Л.Д. Тодоріко, 

1
О.О. Погорєлова 

1
Кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Харківський національний медичний університет, м. Харків 
2
Кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Мотивація студентів на початковому етапі – це одна з найголовніших 

складових успішного засвоєння дисципліни. Формування мотивації до 

вивчення фтизіатрії у вітчизняних студентів полегшується їх ранньою 

обізнаністю щодо стану проблеми. При вивченні інших дисциплін, зокрема 

мікробіології, соціальної медицини, інфекційних хвороб тощо, на інших 

кафедрах, а також із засобів масової інформації студенти заздалегідь 

дізнаються про наявність епідемії туберкульозу в Україні та труднощі у 

вирішенні цієї проблеми. Крім того, студенти мають безкоштовний онлайн-

доступ до повної статистичної інформації щодо проблеми туберкульозу в 

Україні. Тому навіть ті студенти, які не планують пов'язати своє подальше 

професійне життя з фтизіатрією, розуміють, що обравши інші спеціальності 

їм доведеться зустрітися з хворими на туберкульоз та правильно встановити 

попередній діагноз. 

Складнішою є ситуація з формуванням мотивації в іноземних сту-

дентів, оскільки вони не мають достатньої інформації щодо стану проблеми 

туберкульозу у своїх країнах та не зорієнтовані щодо джерел її пошуку. 

Деякі іноземні студенти взагалі вважають, що туберкульоз відсутній у їхніх 

країнах. У таких випадках утруднюється мотивація студентів до вивчення 

дисципліни та погіршується ефективність її засвоєння. 
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Метою даної роботи було описати застосування методу побудови 

інфографіків для формування мотивації студентів до вивчення дисципліни 

«Фтизіатрія» та оцінити його ефективність. 

Для побудови інфографіків студентам були надані матеріали ―Global 

tuberculosis report‖, підготовлені Всесвітньою організацією охорони 

здоров‘я. Студентам пропонувалося знайти дані щодо своєї країни або 

регіону, з допомогою викладача побудувати інфографіки щодо 

епідеміологічної ситуації з туберкульозу та представити їх на наступному 

занятті групі з використанням мультимедійного проектору. 

Оскільки відповідно до матриці компетентностей нової програми 

вивчення дисципліни «Фтизіатрія» для студентів 4 курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр», студенти мають не тільки засвоїти знання 

з дисципліни, зокрема щодо епідеміології туберкульозу, але й отримати 

навички роботи з медичними статистичними даними, а також комунікативні 

навички, такий підхід виконував одразу декілька навчальних функцій. 

Можлива побудова інфографіків розглянута на прикладі роботи студента з 

Індії (рис.). 

У процесі побудови інфографіків студенти мали змогу краще 

ознайомитися з проблемами туберкульозу в своїх країнах, а також вивчити 

основні епідеміологічні показники, які використовуються в роботі 

фтизіатричної служби. Представлення отриманих результатів на занятті у 

вигляді невеликої доповіді дозволяло студентам поділитися отриманим 

досвідом, розвинути комунікативні навички, а також узагальнити знання з 

епідеміології туберкульозу на глобальному рівні. Все це сприяло кращому 

формуванню мотивації до вивчення дисципліни. 

 

Рис. Побудова інфогафіків щодо епідеміологічної ситуації з туберкульозу 

студентом з Індії 
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Для оцінки формування мотивації нами було проведено опитування 
112 англомовних студентів за анкетою «Revised Study Process Questionnaire 
(R-SPQ-2F)» до виконання ними завдань з побудови інфографіків та після. 

Перше опитування показало переважання у 74 % студентів 
«поверхневої мотивації» та «поверхневої стратегії» у вивченні дисципліни. 

Опитування після застосування методу побудови інфографіків 
показало переважання у студентів (65 %) «глибокої мотивації» та «глибокої 
стратегії» при вивченні дисципліни. 

Отримані дані означають, що сформована у студентів мотивація до 
вивчення дисципліни є більш стійкою, сприятиме кращій ефективності 
засвоєння знань з дисципліни та може зберігатися після завершення 
навчального курсу. 

Використаний метод побудови інфографіків, як елементу самостійної 
роботи студентів, підвищує рівень мотивації студентів до вивчення 
дисципліни та може бути рекомендований до широкого застосування в 
освітній практиці. 

 

WAYS TO IMPROVE THE TEACHING OF SURGERY IN  

CREDIT-MODULE SYSTEM  

M.I. Sheremet  

Department of Surgery №1 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

The rapid development of modern medicine and scientific and 

technological progress put forward new requirements for the training of a modern 

specialist. Taking into account the proliferation of computerization (according to 

our data, about 90% of students have computers and the rest are free access to 

use), the introduction of high-tech methods of examination and treatment, 

dissemination of the information field, free access to the most advanced 

achievements through the Internet, the traditional way of teaching the discipline 

becomes yesterday. 

The university knowledge base is formed on the basis of the combined 

knowledge of the teaching-data‘s composition with the presentation in the form 

of electronic media – textbooks, monographs, distance and distance learning 

courses, methodical non-attendance lectures, seminars, practical and laboratory 

classes, non-auditing self-training, Electronic base of software and additional 

literature, abstracts, collections of materials of scientific and practical 

conferences with comments and their discussion discussions, protocols and 

standards in the specialty, constant But updated databases of test tasks for 

licensed and practical-oriented examinations, which will create an information 

component of the network along with an existing powerful library resource fund, 

which includes an electronic repository of scientific works of employees and 

scientists of other institutions, a library of scientific literature, an electronic 

directory of websites and the Internet-links. 
Easy and convenient, fast and secure user access after online registration 

for constant monitoring of visiting statistics, a wall of feedback and suggestions 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 306 

for system upgrading databases and user interface settings, remote access to 
resources without work-space, team continuation of previously started and saved 
Work on your own secure account - the main advantages of the resource base. 

In our opinion, information and computer technology should play an 
important role in the modern system of higher education. After all, they create 
conditions not only for the realization of the capabilities of all the above means, 
but also for their expansion. In particular, today multimedia systems occupy a 
significant place among means of training, which is connected with the 
development of the information society. 

Multimedia systems provide the following types of information to the 
computer user: text; image; Animated pictures; Audio footage; Digital video 
Multimedia training is a set of hardware and software that allows the user to 
communicate with the computer using a variety of environments: graphics, hyper-
texts, sound, animation, and video. Correct, expedient use of such information and 
computer technologies in the educational process facilitates activation of cognitive 
activity of the student, for example, due to computer visualization of certain 
information during lecturing and conducting practical classes. 

Theoretical preparation of students at the Department of Surgery is carried 
out during lectures, practical classes and independent work on the study of 
separate topics. During lectures, we widely use the methods of "informational 
message": audiovisual presentations, video films, graphs, integrated circuits for 
the pathogenesis of surgical diseases, video and multimedia presentations. The 
combination of lecturer's comments with video information and animation 
significantly motivates listeners to teach materials and topics. Presentations 
during video and multimedia presentation presentations, diagnostics and 
treatment of individual patients with lecturer practice are quite valuable. Further 
assimilation of the lecture material takes place as an interview in the dialog mode 
(question-answer).  

So, use of modern interactive and innovative methods of training increases 
the efficiency and effectiveness of training a specialist when used at the stages of 
the educational process. Of particular importance, they are gaining at the work of 
students with patients and the formation of professional skills, which requires 
systematizing, unifying the technique and the sequence of manual execution of 
practical skills. 

 
КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМНО ПІДСУМОВУЮЧА 

ДИСЦИПЛІНА ІЗ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ 
КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ  

Є.І. Шоріков, Д.В. Шорікова 
Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і 

 професійних хвороб 
Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Загальним завданням клінічної фармакології є передусім розробка 

методів ефективного та безпечного застосування лікарських засобів, 
організація інформаційних служб та консультативна допомога спеціалістам 
різного профілю. 
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Застосування у навчальному процесі активних методів навчання 
необхідне для забезпечення вирішення таких проблем, як навчання 
студентів самостійному поглибленню власних знань та застосування їх у 
конкретних умовах, орієнтація студентів на творчий підхід до навчання, 
аналіз і систематизацію опрацьованого матеріалу, ефективну підготовку до 
майбутньої професійної діяльності. 

На кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 
професійних хвороб, де студенти медичного факультету Буковинського 
державного медичного університету опановують знання з клінічної 
фармакології впроваджено широкий діапазон активних форм навчання. 
Робота у малих підгрупах охоплює всі види аудиторного навчання 
студентів з дисципліни, постійний контакт з пацієнтом та оцінка змін 
параметрів перебігу хвороби в умовах самостійного призначення 
лікарського засобу допомагає встановити варіабельність дії лікарського 
засобу, дає змогу провести попередній аналіз дії препарату, виявити деякі 
лабораторні та інструментальні зміни показників, що залежать від впливу 
лікарських засобів. В умовах, максимально наближених до професійних, 
майбутній лікар має змогу працювати навички збору фармакологічного 
анамнезу конкретного хворого, вияснення побічної дії лікарського засобу, 
аналіз листка лікарського призначення з подальшою його корекцією. 

Наш досвід викладання клінічної фармакології, свідчить про те, що 
цей предмет необхідно викладати на кафедрах терапевтичного профілю, що 
забезпечить можливість більш ґрунтовного засвоєння предмету 
безпосередньо враховуючи особливості захворювання конкретного 
пацієнта, а розвиток клінічного мислення стане найважливішою 
прерогативою до вдосконалення клінічної майстерності майбутніх лікарів. 
Проте оволодіння навичками застосування засобів, які вимагає дана 
дисципліна потребує тривалішого та, часом, безперервного контакту із 
хворим. Для більш глибокого засвоєння даних навичок необхідно широко 
орієнтуватися у всій клініці внутрішньої медицини. 

Отже для більш продуктивного викладання даної дисципліни більш 
зручним та важливим нам здається викладання даної дисципліни на 6 році 
навчання (11-12 семестр), в умовах більш детального ознайомлення із 
клінікою внутрішньої медицини. Послідовне циклове викладання (у вигляді 
4-5-6 денного) курсу також матимете відповідні переваги для проведення 
аналізу дії препарату та ефективній роботі у малих підгрупах. 

 

ВИКОРИСТАННЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У 

СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТА ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ  

Г.І. Шумко, І.В. Трефаненко, В.О. Шупер, Т.В. Рева, В.С. Гайдичук 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і 

 професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасна система вищої медичної освіти України орієнтована на 

формування у майбутніх лікарів відповідної професійної компетенції. 
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Процес отримання медичної освіти має бути ефективним, безпечним та 

цікавим для всіх. Нажаль, лише частина випускників медичних вузів вважає 

підготовку щодо формування практичних навичок під час занять на 

кафедрах достатньою. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є 

використання в процесі навчання різноманітних майстер-класів для 

формування відповідних практичних навичок у студентів. 

На кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб, під час вивчення внутрішньої медицини особлива 

увага приділяється практичній підготовці студента. Однією з практичних 

навичок, якими повинен оволодіти студент 6 курсу, є оцінка результатів 

дослідження функції зовнішнього дихання. З метою більш якісного 

оволодіння цією навичкою, систематично проводяться майстер-класи щодо 

дослідження та оцінювання функції зовнішнього дихання за допомогою 

спірографії. Зазвичай майстер-клас проводиться на бажаючих студентах, а 

також залучаються тематичні хворі пульмонологічного профілю.  

Перед проведенням спірографії викладач розповідає про основні 

теоретичні моменти щодо дослідження функції зовнішнього дихання. 

Звертає увагу на підготовку пацієнта до дослідження, обов‘язковий збір всіх 

необхідних паспортних даних досліджуваного та параметри навколишнього 

середовища, які впливають на формування належних величин функції 

зовнішнього дихання. Детально інформує про методику проведення усіх 

етапів дослідження, демонструючи їх правильне виконання. Студенти 

мають можливість відчути на собі весь процес проведення даного 

дослідження, а також можуть провести самостійно, під керівництвом 

викладача, дослідження функції зовнішнього дихання один одному 

формуючи таким чином належне виконання та засвоєння даної практичної 

навички. У разі виникнення запитань щодо проведення спірографії, 

викладач завжди готовий допомогти та пояснити студенту незрозумілі 

моменти, а також ще раз показати як необхідно проводити дане 

дослідження.  

Після проведення дослідження функції зовнішнього дихання, 

викладач пояснює основні теоретичні питання щодо оцінювання отриманих 

результатів та встановлення функціонального діагнозу. Студенти беруть 

активну участь в обговоренні отриманих даних та оцінюють результат, на 

практиці закріплюють отримані теоретичні знання, встановлюючи типи 

порушення функції зовнішнього дихання та порівнюючи їх із нормою. 

Кожен бажаючий студент має можливість провести дане дослідження та 

оцінити його. Для кращого закріплення практичної навички дослідження 

функції зовнішнього дихання на майстер-класі обов‘язково наявні готові 

ситуаційні завдання для оцінки функції зовнішнього дихання, які також 

ретельно розбираються зі студентами 6 курсу. 

Після проведення такого майстер-класу значно підвищується рівень 

оволодіння студентами 6 курсу навички оцінки результатів дослідження 

функції зовнішнього дихання. Студенти зацікавленні в проведенні таких 
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майстер-класів. Вони ретельно відпрацьовують дану навичку та завжди 

жваво обговорюють отримані результати. 

Таким чином, кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології 

та професійних хвороб приділяє значну увагу рівню практичної підготовки 

студентів 6 курсу, зокрема шляхом використання майстер-класів для 

формування практичних навичок дослідження та оцінювання функції 

зовнішнього дихання. 

 

РОЛЬ ВМОТИВОВАНОСТІ ЯК ЧИННИКА ПРОФЕСІЙНОГО 

ВСТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ 

Г.І. Шумко 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної 

фармакології та професійних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Актуальною проблемою сучасної медичної освіти є підвищення 

якості професійної підготовки майбутніх лікарів. Вони мають кваліфіковано 

вирішувати поставлені перед ними професійні завдання, бути соціально 

адаптованими, успішними, мають прагнути до подальшого професійного та 

особистісного розвитку. Досить суттєво на діяльність студентів впливає 

мотиваційна складова. Особливо це стосується майбутніх лікарів, оскільки 

недостатній рівень вмотивованості негативно позначається на особистій 

активності студентів у навчальному процесі та їх успішності у майбутній 

професійній діяльності.  

Сучасні вимоги ринкової економіки та інформаційно-технологічного 

розвитку потребують формування мобільної та конкурентоспроможної 

особистості. Адекватне сприйняття та реагування на нові фактори, 

оперативність і самостійність у прийнятті рішень, соціальна 

відповідальність визначають здатність особистості до соціальної та 

професійної мобільності, що набуває все більшого значення у всіх сферах 

діяльності, зокрема й у медицині. Вмотивованість має суттєвий вплив на 

отримання певної професійної освіти та подальшої роботи за отриманим 

фахом.  

Професійне становлення молодої людини під час навчання у вищому 

навчальному закладі є важливим етапом у її соціалізації, де провідним 

видом діяльності стає навчально-професійна. Професійна підготовка у 

вищих навчальних закладах майбутніх спеціалістів охоплює надбання тієї 

системи цінностей, світогляду, практичного досвіду, які необхідні для 

ефективної професійної діяльності. Становлення студента як фахівця 

здійснюється у фізичному, психофізіологічному і когнітивному напрямах 

розвитку особистості.  

Будь-яка діяльність людини визначається певними мотивами, 

оскільки мотиви – це те, заради чого виконується діяльність. Мотиваційний 

компонент поєднує цілі, мотиви й потреби в професійному навчанні та 

вдосконаленні, особистісному саморозвитку, ціннісні установи професійної 
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діяльності, стимулює творчість, передбачає інтерес до професії. Мотивація 

– це потреба особистості в загальних і професійних знаннях, оволодінні 

ефективними засобами організації та реалізації своєї діяльності, в 

ефективній взаємодії з іншими особами. Важливим різновидом мотивації 

професійної підготовки студентів-медиків, який пояснює поведінку 

людини, спрямовану на саморозвиток й самовдосконалення, та значною 

мірою визначає її спрямованість на успішну професійну діяльність, є 

мотивація досягнення.  

Для розвитку мотивації досягнення для майбутніх лікарів 

створюється розвиваюче освітнє середовище з використанням інноваційних 

методів навчання. Вони сприяють усвідомленню студентами важливості 

знань і практичних навичок для успішного оволодіння ними майбутньою 

професійною діяльністю, розвитку клінічного мислення. Особливої уваги 

заслуговує застосування такого інноваційного методу, як симуляційне 

навчання, яке є одним із факторів ефективної мотивації досягнення успіху 

студентів-медиків в оволодінні майбутнім фахом. Симуляційні методи 

навчання сприяють засвоєнню знань та відпрацюванню різних клінічних 

навичок майбутніх лікарів завдяки використанню манекенів-симуляторів, 

тренажерів, стандартизованих пацієнтів тощо. Вони дозволяють 

майбутньому лікарю здобувати клінічний досвід без ризику для пацієнта, не 

обмежувати кількість повторів при відпрацюванні практичної навички, 

реалізувати професійні навички і вміння відповідно до встановленого щодо 

даних умов алгоритму.  

Отже, вмотивованість має суттєвий вплив на отримання медичної 

освіти та подальшої роботи за отриманим фахом. Вмотивований фахівець із 

якісною підготовкою – це основна цінність нової системи охорони здоров‘я. 

 

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У  

ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТУ ОНКОЛОГІЇ  

Б.І. Шумко 

Кафедра онкології та радіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Процес навчання, як традиційно склалося у нашій освіті не повинен 

бути процесом передачі знань від викладача до студента як це відбувалось 

раніше, а рівень знань та вмінь студентів прямо-пропорційно залежить від 

активної роботи та досвіду викладача. Сьогодні напрямок освіти докорінно 

змінився з орієнтацією на світовий освітній простір, що передбачає 

постійне зростання самостійної роботи студентів.  

Студенти до цього часу виступали у ролі пасивного ―приймача‖ того 

об‘єму інформації, що подавався викладачем. Сьогодні згідно вимог робочої 

навчальної програми з навчальної дисципліни «Онкологія» затвердженої 

МОЗ України, Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти 

від 17 червня 2008 року, 50-70% навчального часу повинно надаватись 

самостійній роботі, яка з другорядної позиції, яку вона займала виходить на 
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той же рівень навчального процесу що лекції і семінарські заняття. 

Важливим завданням є створення умов для активної участі студентів у 

навчальному процесі, запровадження здорової конкуренції, збільшення 

об‘єму самостійної роботи студентів, оскільки найбільш ефективний метод 

навчання полягає у самостійному опрацюванні того чи іншого матеріалу. 

Самостійна робота студентів повинна займати у вивченні онкології 

вагоме місце і бути присвячена вивченню організації онкослужби, причин 

раку, взаємозв‘язку між виникненням пухлин і забрудненням 

навколишнього середовища, клініки та основ ранньої діагностики, 

принципів лікування найпоширеніших пухлинних захворювань (раку легень, 

середостіння, молочної, щитоподібної залози, травного тракту, 

сечовивідних шляхів, шкіри та м‘яких тканин, статевих органів, злоякісних 

лімфом), включати окрім позааудиторної підготовки з теоретичних питань 

онкології, роботу студентів у відділеннях стаціонару, операційної та 

поліклініки під контролем викладача, так як основною проблемою 

практичної онкології на сьогодні залишається пізнє виявлення злоякісних 

новоутворень в амбулаторно-поліклінічних закладах, що пов‘язано з 

низкою факторів організаційного характеру та низьким рівнем знань і 

онкологічної настороги лікарів загальної лікувальної мережі.  

Не дивлячись на широкий загал вже iснуючих фундаментальних 

джерел з питань онкології які дещо застаріли, для розширення обсягу 

позааудиторної підготовки та підвищення ролі самостійної роботи студента, 

мною було створено навчально-методичний посібник у якому викладено 

основний матеріал з модуля «Онкологія», який дозволить студентам 

якісніше підготуватися до, практичних занять, звернувши увагу на сучасні 

аспекти епідеміології, етіології, патологічної анатомії, передпухлинних 

станів, клінічної семіотики і діагностики, хірургічного променевого і 

медикаментозного лікування хворих на злоякісні пухлини.  

У посібнику у конкретній та стислій формі викладений основний 

матеріал практичних занять з онкології, з визначенням актуальності теми, 

навчальних цілей, коротким змістом матеріалу, питаннями, тестовими 

завданнями, клінічними ситуаційними задачами для самоконтролю за 

засвоєнням кожної з цих тем, та еталонами правильних відповідей до них, 

списком основної та додаткової літератури, методичними рекомендаціями 

для курації онкологічних хворих, які у значній мірі сприяють формуванню 

клінічного мислення у майбутнього лікаря. У кінці посібника наведений 

тематичний план лекцій, практичних занять, види самостійної роботи та її 

контроль, перелік питань які студент повинен знати для успішного 

складання підсумкового модульного контролю з модуля ―Онкологія‖. 

Викладення матеріалу у посібнику відрізняється методологічною 

спрямованістю, об‘єктивністю, та адаптованість до вимог робочої 

навчальної програми і викликає зацікавленість у читача. 

Не дивлячись на широкий загал вже iснуючих фундаментальних 

джерел з питань онкології які дещо застаріли, існує нагальна потреба 

суттєвого оновлення навчальної лiтератури, яка є необхiдною складовою у 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 312 

системi підготовки лікаря європейского зразка – людини широкої ерудиції 

та високих професійних якостей. Процес навчання не повинен бути 

процесом передачі знань від викладача до студента як це було раніше, а 

знання мають бути отримані у процесі активної самостійної діяльності 

студента. Самостійна робота студента з другорядної виходить на той же 

рівень навчального процесу, що й лекції і семінарські заняття, їй 

відводиться 50-70% навчального часу. 

 

ОЦІНКА СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ У 

СТУДЕНТІВ СЕРЕДНІХ КУРСІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

В.О. Шупер, І.В. Трефаненко, Г.І. Шумко, С.В. Шупер*,  А.С. Шупер*  

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і  

професійних хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

*Кафедра фізичної реабілітації та ерготерапії  

Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці 

Проблема соціально-психологічної адаптації спеціалістів викликає 

постійний інтерес науковців у зв‘язку з потребою суспільства у 

компетентних та конкурентоспроможних фахівцях, які здатні швидко 

пристосуватися до умов соціуму без відчуття дискомфорту та конфлікту з 

ним. Це визначає актуальність дослідження адаптації студентів середніх 

курсів ВНЗ як психологічного інтегрального феномену, що проявляється 

при взаємодії особистості з соціальним середовищем.  

Метою було встановити та оцінити стан соціально-психологічної 

адаптації студентів середніх курсів ВНЗ залежно від впливу медичних 

факторів та індивідуальних особливостей індивідів.  

Дослідження проводилося серед студентів 4-5 курсів БДМУ та ЧНУ 

(93 особи 19-21 р.): ЧНУ – 57, БДМУ – 36; чоловіків – 24,7%, жінок – 75,3%. 

Робота базувалась на результатах оцінки опитувальника Роджерса–

Даймонда. За допомогою спеціальних формул розраховували інтегральні 

показники адаптації, самосприйняття, сприйняття інших, інтегральності, 

емоційної комфортності, прагнення до домінування. Статистичну обробку 

здійснювали з використанням пакету Microsoft Excel, t-тесту Стьюдента та 

коефіцієнту кореляції. 

Було встановлено, що рівень адаптації студентів БДМУ нижчий 

(65,21±1,34), ніж ЧНУ (69,37±2,23), особливо при наявності хронічних 

захворювань, що може бути наслідком перебування в постійному 

емоційному напруженні на фоні виявленої меншої фізичної активності 

студентів-медиків, а також більшої поширеності шкідливих звичок та 

несамостійності у прийнятті рішення щодо вибору ВНЗ. Показники 

самосприйняття та емоційної комфортності студентів БДМУ були вірогідно 

нижчими, ніж ЧНУ (самосприйняття 67,76±2,19 та 71,45±2,39, емоційної 

комфортності 63,11±2,17 та 67,61±2,51 відповідно), особливо в осіб із 
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хронічними захворюваннями та шкідливими звичками. Показники 

інтегральності також вірогідно відрізнялися у студентів ЧНУ та БДМУ. Так, 

студентки ЧНУ без шкідливих звичок та хронічних захворювань мали 

найвищий показник (74,61±2,12), а студентки БДМУ – найнижчий показник 

(63,82±2,21). 

Кореляційний аналіз виявив, що показник адаптації студентів БДМУ 

має сильну позитивну залежність від самосприйняття (+0,62), а також від 

емоційної комфортності (+0,82) та прагнення до домінування (+0,73) 

(особливо у жінок). У студентів БДМУ чоловічої статі виявлено пряму 

сильну залежність адаптації від інтегральності (+0,71) та емоційної 

комфортності (+0,81). У студентів ЧНУ виявлено сильну позитивну 

кореляційну залежність адаптації від інтегральності (+0,88), а у студенток –  

адаптації від емоційної комфортності (+0,75). 

Оцінка адаптації майбутніх лікарів виявила істотне зниження 

показників внаслідок емоційного дискомфорту та зниження 

самосприйняття у порівнянні із студентами ЧНУ. Ця ситуація може 

ускладнювати професійне становлення фахівців цього профілю та 

викликати труднощі саморегуляції в майбутньому, що потребує розробки 

системних заходів корекції факторів впливу медичного та немедичного 

походження з метою покращання їхньої соціально-психологічної адаптації. 

 

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ  

У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИКІВ І УМІНЬ 

Л.М. Юр’єва  

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Професійна самосвідомість – поєднання сукупності професійних 

знань, умінь і навичок з фахових та фундаментальних дисциплін, рівня 

власної професійної майстерності, знань умов професійного самовдо-

сконалення. Тому підготовка майбутнього медика вимагає формування в 

нього психологічної готовності до праці, набуття професійних знань, умінь 

і навичок, вміння самостійно набувати нових знань, самостійно 

контролювати свої результати, вміння приймати професійні рішення. 

Майбутній медик повинен володіти різноманітними видами професійної 

діяльності, компетентно і відповідально вирішувати професійні завдання. 

Неможливо досягти високого рівня професійних знань, якщо студент не 

усвідомлює перспектив вивчення певного предмета чи циклу предметів та 

їхньої ролі у формуванні професійних знань і вмінь. 

Міцність професійних знань та їхня дієвість становлять основне 

завдання процесу навчання. Важлива не кількість, а якість знань. Німецький 

педагог А. Дістервег писав, що хибні знання гірші, ніж незнання, і 

підкреслював, що не  у кількості знань полягає освіта, а в розумінні та 

вмілому застосуванні того, що знаєш. Отже, міцні й дієві знання повинні 
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характеризуватися повнотою змісту, системністю та високим ступенем їх 

засвоєння.  

Одним із можливих шляхів формування професійної самосвідомості є 

активізація особистісної позиції студента. Для реалізації цього принципу 

використовують ділові, рольові ігри, диспути, аналіз ситуацій практичного 

змісту. Активні форми і методи навчання дозволяють студентам розвивати 

творче мислення, сприяють їхньому залученню до рішення проблем, 

максимально наближених до професійних. 

При формуванні фахівця важливе те, щоб студенти здобували 

комплекс знань, умінь і навичок, набутих на основі міжпредметних зв‘язків, 

як одного із факторів підвищення ефективності навчання. Тому велика 

увага приділяється зв‘язку між дисциплінами, який забезпечує засвоєння 

необхідних медику комплексних знань. Міжпредметні зв‘язки становлять 

необхідний компонент систематичності навчання, що разом з іншими 

дидактичними принципами є важливою умовою забезпечення високого 

рівня знань, умінь і навичок, формування в молоді наукового світогляду. 

Практично реалізація цієї проблеми забезпечується узгодженістю 

навчальних планів і програм суміжних предметів; спільною методичною 

роботою викладачів шляхом взаємовідвідування занять, проведення 

об‘єднаних засідань предметних комісій з питань міжпредметних зв‘язків, 

підвищення кваліфікації молодих викладачів з цієї проблеми в школі 

молодого викладача. Отже, налагоджена система міжпредметних зв‘язків 

сприяє забезпеченню узгодженості й наступності у викладанні, якісному 

засвоєнню навчального матеріалу, дає змогу підвищити зацікавленість 

студентів до навчання, підвищити рівень навчальних досягнень, вирішуючи 

кінцеву мету – формування професійних компетентностей. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТА-

МЕДИКА ПРИ ВИБОРІ МАЙБУТНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

О.І. Юрків 

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Надзвичайно важливим елементом економічного, соціального та 

культурного розвитку будь-якої країни є здоров‘я дитячого населення. В 

умовах реформування системи охорони здоров‘я України першочерговим 

завданням залишається забезпечення доступності та високої медичної 

допомоги дітям, а також наближення її до міжнародних стандартів. 

Реформування порядку організації медичного обслуговування населення в 

Україні потребує введення нових підходів до підготовки майбутніх лікарів. 

Професійна лікарська діяльність має ряд специфічних особливостей. З 

одного боку вона характеризується тим, що в ній особливе місце займає 

висока частота контактів з пацієнтами. З іншого боку робота лікаря 

пов‘язана із перевантаженнями психоемоційного характеру, високим 

ступенем напруженості та необхідністю приймати рішення зважено і 
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терміново. На початку активного професійного становлення є особистісний 

вибір професії лікаря, як життєвої задачі. Підготовка майбутнього 

спеціаліста ґрунтується не тільки на здобутті необхідної бази теоретичних 

знань та практичних навичків, а також – на розвитку його як особистості. 

Впродовж навчання студент набуває та удосконалює такі якості, які 

допоможуть йому стати спеціалістом високого класу та досягти високого 

рівня самореалізації в житті. Оскільки успішність учбової діяльності 

зумовлює ефективність професійної підготовки, то особистісне значення 

для студента певної риси означає усвідомлення її потенційного впливу на 

успішність реалізації свого життєвого кредо.  

Професія лікаря вимагає досконалого володіння методами і 

способами  ефективного спілкування для досягнення взаєморозуміння 

необхідного для вирішення не лише лікувально-діагностичних задач, але і 

особистих проблемних ситуацій, які суттєво впливають на кінець 

конкретного захворювання та якість життя пацієнта в цілому. В процесі 

підготовки медичного працівника особлива увага приділяється формуванню 

психологічної готовності до своєї професійної діяльності, від якої багато в 

чому буде залежати рівень успішності майбутнього спеціаліста.  

Отже, під професійними якостями студента-медика ми розуміємо такі 

якості, які відповідають вимогам сучасного суспільства до спеціалістів 

даної професії. 

 

ДО ПИТАННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ У 

ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

С.В. Юрнюк, Б.П. Сенюк*, А.В. Ткач** 

Кафедра фармації 

 *Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб  

**Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У будь-якому суспільстві права людини є важливим інститутом, за 

допомогою якого регулюється правовий статус особи, визначаються 

способи і засоби впливу на неї, формуються юридичні гарантії реалізації та 

захисту прав і свобод.  

Прагнення створити демократичне суспільство, необхідність 

всебічного забезпечення прав і свобод громадянина репрезентовано в 

Декларації про державний суверенітет України (1990). Підтвердження 

вищезазначеного є новий Цивільний кодекс – результат кропіткої 

багаторічної праці провідних українських учених-державників. 

Надзвичайно важливим є те, що інституту права і свобод людини 

виокремлюється чільне місце у Конституції України (1996). Так, чимало 

статей (близько 30 %) становить розділ ІІ „Права, свободи та обов‘язки 

людини і громадянина―. Перелік таких прав і свобод великий за обсягом, 

але, на жаль, не вичерпний (ст. 22). Держава гарантує рівність прав і свобод 

кожному незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
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інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, мовних або інших ознак (ст. 24). Це активізувало 

роботу й у галузі цивільно-правового регулювання особистих немайнових 

відносин. Зокрема, йдеться про державні гарантії, що пов‘язані із самим 

фактом людського життя, тобто відносяться до основних її властивостей, 

без яких людина не може бути „членом суспільства―. За відсутності прав 

знищується і модель людської особистості. Як бачимо, сучасна людина є 

повноцінним партнером держави, де остання має не тільки права щодо 

людини але й обов‘язки. 

Повага до людини як до особистості, – те, заради чого вона живе, 

покращує своє матеріальне становище, працює, реалізує знання і вміння 

тощо. Відчуваючи себе особистістю, кожен прагне зберегти свою 

неповторність, продемонструвати її суспільству, й ін.  

У юридичних працях ХХ століття простежуються різні міркування, 

щодо можливості і необхідності включення питання особисті про немайнові 

відносини до предмета цивільного права. В теорії права знаходимо два 

аспекта щодо основи предмет цивільно-правового регулювання відносин з 

приводу нематеріальних благ і пов‘язаних з ними особистих немайнових 

прав. Перший – це те, що цивільне право не регулює, а лише захищає 

особисті немайнові права. Інший – правове регулювання та захист прав не 

можуть протиставлятися, оскільки регулювання означає захист прав, а їхній 

захист здійснюється шляхом регулювання відповідних відносин. В Україні 

трактують, що цивільне право і регулює, й захищає нематеріальні блага. 

Отже, відносини, що виникають з приводу особистих немайнових 

прав, не пов‘язаних з майновими, є частиною предмета цивільно-правового 

регулювання. 

 

ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО ТА ЗАКОНОДАВСТВО»  

У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

С.В. Юрнюк, Б.П. Сенюк*, Л.Д. Борейко** 

Кафедра фармації  

*Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб; 

**Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Нинішній розвиток фармацевтичної освіти, шляхи його реформування, 

питання, пов‘язані з підвищенням якості освіти випускників медичних 

(фармацевтичних) закладів, вимагають нових аспектів щодо організації 

навчального процесу. Прогрес фармацевтичної та педагогічної науки 

зумовили пошук і впровадження новітніх технологій у системі навчання. 

Йдеться про сучасну модель викладання навчальної дисципліни «Фарма-

цевтичне право та законодавство». Такий предмет є важливим для кожного 
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студента фармацевтичного факультету, оскільки за потреби фармацевт 

зобов‘язаний правильно застосувати знання і вміння у практичній 

діяльності. 

Важлива роль у такому процесі належить, безперечно, викладачеві. 

Створення оптимального навчального середовища, де студенти мають 

можливість вирішувати нагальні практичні проблеми, є основним 

завданням педагога-клініциста.  

Упровадження сучасних технологій робить заняття креативним, 

цікавим, активізує навчально-пізнавальну діяльність. Однією із актуальних і 

ефективних інновацій є впровадження комп‘ютерних технологій, дистан-

ційної форми навчання, які значно розширюють робочу платформу для 

підготовки студента, вносять новизну, дозволяють за допомогою фото та 

відео створити інформаційне поле, виступають важливим чинником 

активізації навчально-пізнавальних знань фармацевтичного права. Резуль-

тати навчання, без сумніву покращуються, коли є можливість використання 

у робочому процесі технологій дистанційної візуалізації шляхом звернення 

до on-line аптек. 

Створення лекційних презентаційних тем, відповідно до робочої 

навчальної програми дозволяє акцентувати увагу студентів на основних 

моментах; простежуються міжпредметні зв‘язки. Викладач мотивує 

навчальну діяльність студентів-фармацевтів, спонукає їх до активного нав-

чання, організовує навчальний процес так, щоб досягнути максимального 

результату. І така організація заняття повинна ґрунтуватися на можливостях 

кожного студента, як індивіда.  

Варто застосовувати на практиці знань із законодавства, вміти 

аргументовано відстоювати гарантовані законом права і громадянам, і 

фармацевтичним працівникам при реалізації права на життя, здоров‘я, 

медичну допомогу. Для окремих категорій пацієнтів звернення до on-line 

аптек надає низку переваг порівняно із відвідуванням «реальної» аптеки 

(наприклад, для інвалідів та людей, що мешкають далеко від найближчої 

аптеки). Також, в Інтернеті є можливість вибору компанії, що пропонує 

вигідні умови продажу; пропонується і зручний для користування механізм 

вибору лікарських засобів. З-поміж позитивних моментів виокремлюємо й 

доступ покупця до інструкцій та інших довідкових матеріалів про лікарські 

препарати у режимі on-line, а також те, що вибір і купівля ліків 

залишаються конфіденційними. 

Отже, щоб зацікавити студентів, потрібно змінювати технології 

викладання, розвивати у них логічне мислення, активувати практичні 

моменти вирішення низки проблем (питань), що матимуть місце у 

майбутній професійній діяльності фармацевтичних працівників. 
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МІСЦЕ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

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 

Покращення якості освіти в цілому не можливе без покращення якості 

засвоєння матеріалу з окремих навчальних дисциплін. Все частіше лунають 

заклики про необхідність змін про необхідність збільшення частки часу, що 

відводиться на самостійне опрацювання частини навчального матеріалу 

студентами. Вносяться зміни у навчальні програми у яких збільшується 

кількість годин відведених на самостійну роботу студентів, і відповідно до 

цих програм певна кількість навчального матеріалу пропонується до 

самостійного опрацювання. Крім того, самостійна робота студентів може 

бути оцінена додатковими балами до рейтингу з предмету.  

Без самостійної роботи з підручниками, довідниками неможливо 

засвоїти матеріал, адже лише прослуховування професорських лекцій не дає 

змогу ознайомитися з усіма питаннями навчальної дисципліни. З іншого 

боку – обговорення на практичних заняттях матеріалу за темою по програмі, 

проведення проміжного контролю засвоєнні матеріалу на підсумкових 

заняттях і як фінал – іспит – дають можливість оцінити не тільки засвоєння 

лекційного матеріалу але і наскільки глибоко опрацьовано самостійно певні 

розділи предмету. Тому у самостійні роботі студентів слід виділити кілька 

моментів (рівнів): 1 – самостійне приготування до практичного заняття за 

переліком питань теми; 2 – самостійне опрацювання окремих додаткових 

питань з 13 розділу, які, як правило, пропонуються у вигляді рефератів; 3 – 

самостійна наукова робота студентів під керівництвом викладача (він 

вимагає більшої особистої участі студента ) – її результати оформлюються у 

вигляді доповідей на засіданні наукового гуртка, студентської наукової 

конференції, публікацій тез або статей.  

Якщо 1 рівень є беззаперечно обов‘язковим для кожного студента, а 3 

рівень опановує значно менша частина, то у 2 рівні може взяти участь 

також практично кожен студент. Найчастіше їх самостійне опрацювання 

вибраних питань або тем зводиться до приготування реферативної доповіді 

на 5-6 друкованих сторінок тексту з доступного інтернет ресурсу, іноді 

навіть без належного перекладу і форматування тексту. На нашу думку, 

приготування подібних повідомлень не у вигляді реферату а у формі 

презентації збільшить частку власного вкладу студента в засвоєння і більш 

творчого опрацювання частини матеріалу. Приготування презентації 

дозволить не тільки сухо повідомити про механізм якогось явища, але і 

наочно продемонструвати створені власні схеми, малюнки, адже більшість 

людей мають активний зоровий компонент у сприйманні нового матеріалу. 

Особливо це може бути вдалим і цікавим поданням матеріалу який 

знаходиться на перехресті декількох предметів. Адже практично всі 
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доклінічні теоретичні дисципліни розглядають суміжні питання пов‘язані з 

генетичним апаратом клітини і його регуляцією, дію медіаторів нервової 

системи і гормонів на тканини і клітини (ефект-механізм-регуляція).  

Таке представлення опрацьованого матеріалу на практичному занятті 

(всього 7-10 хвилин) дасть можливість доповідачу використати набуті 

знання з інформатики, відчути себе лектором, випрацювати впевненість під 

час виступу та відповіді на запитання студентів. Така форма вимагатиме від 

студентів більшого заангажування ніж проста реферативна доповідь, але і 

дає більше в плані власного розвитку особистості як майбутнього лікаря. 

 

ПРОВЕДЕННЯ ВЕБІНАРІВ ПРИ ВИКЛАДАНІ КУРСУ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БІОХІМІЇ СТУДЕНТАМ-ФАРМАЦЕВТАМ 

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

І.М. Яремій 

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сучасному етапі розвитку медичної освіти в Україні популярною 

формою дистанційного інтерактивного навчання є проведення вебінарів. 

Вебінар – інтерактивний семінар, проведення якого відбувається з 

використанням мережі інтернет. Саме слово «вебінар» походить від «веб» 

(англ. web – павутина, мережа) і «семінар». Отже, вебінар – це семінар, що 

проходить у комп‘ютерній мережі.  

На кафедрі біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

БДМУ вебінари використовуються, зокрема при роботі зі студентами-

заочниками, які навчаються на 3-4 курсах за спеціальністю «Фармація» на 

другому (магістерському) рівні. У формі вебінарів часто проводяться 

семінарські заняття й читаються окремі лекції з курсу функціональної 

біохімії (курс за вибором) фармацевтам-третьокурсникам, зокрема з 

паралельним підключенням студентів-фармацевтів четвертого курсу, які, на 

етапі самопідготовки до складання ЛІІ «Крок 1. Фармація» виявляють 

бажання взяти участь в обговоренні окремих тем курсу та попередньо 

зареєструвалися для участі у вебінарі. Окрім того, у формі вебінарів 

проводяться також консультації з біологічної хімії до ЛІІ «Крок 1. 

Фармація» для студентів-заочників 4 курсу й Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту – ЄДКІ. Етап І. «Крок. 1 та іноземна мова 

професійного спрямування» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 

які навчаються за спеціальністю «Фармація» на другому (магістерському) 

рівні з паралельним контролем засвоєння матеріалу шляхом тестування в 

режимі on line. 

Вебінари проводяться з використанням програмного забезпечення для 

проведення відеоконференцій BigBlueButton, яке використовує технологію 

FLASH. Мультимедійні й інтерактивні можливості вищезазначеної 

технології включають можливості завантаження та показу документів у 

форматі PDF; показ презентацій віддаленим користувачам у форматі 
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PowerPoint; створення на презентаціях різного роду позначок; трансляцію 

відеозображень із камери; спілкування з віддаленими користувачами за 

допомогою мікрофонів; спілкування в чаті; проведення тестування в режимі 

on line з паралельною корекцією відповідей студентів. 

Отже, вебінар є однією з сучасний форм освітньої діяльності, яка 

забезпечує отримання якісних знань як студентами денної, так і, насамперед, 

заочної форм навчання не тільки під час навчальних сесій, але й у 

міжсесійний період. 

 

РОЛЬ ІЛЮСТРОВАНОЇ ЛЕКЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

С.М. Ясніковська  

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Впровадження в навчальний процес Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної моделі є прогресивною і досконалою на 

сьогодні світовою навчально-освітньою системою, здатною істотно 

підвищити рівень і якість навчання студентів, стимулювати у них потребу 

отримати вищу медичну освіту на рівні європейських стандартів, що 

дозволить достойно презентувати вітчизняного медика на міжнародному 

ринку праці. Перехід до нової моделі організації навчального процесу 

потребує від професорсько-викладацького складу швидкого оволодіння 

новою системою психолого-педагогічних і методичних вмінь.  

В останні роки спостерігається тенденція до зменшення кількості 

лекційних годин, до заміни їх іншими формами аудиторної та 

позааудиторної роботи. Важливою складовою навчання за кредитно-

трансферною системою є збільшення часу для самостійної позааудиторної 

роботи студентів. Поряд з цим, значно зменшена кількість годин лекційного 

курсу, зокрема з дисципліни «Акушерство і гінекологія» – до 10 годин на 

кожному модулі. Внаслідок цього лекції стали завантаженими великою 

кількістю інформаційного матеріалу, який, з одного боку, важко вмістити в 

двогодинний інтервал, з іншого – забезпечити якісне його засвоєння 

студентами. Досвід показав, що виживаємість знань після звичайної 

текстової лекції досить низька. Останнє повинно спонукати викладача 

запроваджувати сучасні системи навчання, які б дозволили залучати у 

процес засвоєння матеріалу різні види пам‘яті: зорову, письмову, аудіо та 

інші.  

На нашу думку, оптимальною формою подання спеціальних 

медичних знань є ілюстрована лекція, метою якої є надання теоретичної 

інформації. Успіх ілюстрованої лекції, як методу викладання, значно 

зростає за умови використання методики запитань та аудіовізуальних 

засобів, таких як слайди, фліп-карти тощо.  

Перевагами даної форми викладання предмету є те, що вона дозволяє 

надати великий обсяг матеріалу за короткий відрізок часу. Викладач 
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контролює процес презентації, що дає можливість викласти інформацію 

систематизовано.  

Серед недоліків ілюстрованої лекції слід зазначити наступні: 

припускає однобічне спілкування; оскільки студенти вчаться з різною 

швидкістю, то ті, хто вчиться повільніше, можуть відставати, а тим, хто 

вчиться швидше, стає нецікаво.  

Складений викладачем план ілюстрованої лекції повинен містити: 

мету лекції; ефективний вступ; основну частину лекції; перелік ключових 

моментів; запитання та завдання слухачам; пам'ятки із застосуванням 

аудіовізуальних засобів; заходи оцінювання та підсумки. За даними 

анкетування студентів та відгуками викладачів застосування даної 

дидактичної технології в навчальному процесі на кафедрі акушерства, 

гінекології та перинатології БДМУ призвело до підвищення якості 

засвоєння лекційного матеріалу, дозволило більш широко його 

використовувати при підготовці до практичних занять та в самостійній 

позааудиторній роботі. 

Застосування сучасних технологій навчання допоможе студентам 

ефективніше використати здобуті знання та втілити їх в практику своєї 

подальшої роботи за фахом. 
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ПРОБЛЕМИ  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЧНИХ ВНЗ 

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Н.О. Абрамова  

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

 

Ми живемо в епоху комп'ютерних технологій і постійно змінюючихся 

вимог, як до учнів, так і до викладачів. Змінюються також вимоги до 

фахівців, особливо медичних працівників, відповідно до всесвітніх вимог, 

згідно з якими більшість нозологій повинен буде діагностувати і лікувати 

фахівець первинної ланки, тобто сімейний лікар. Але обсяг інформації, яку 

необхідно освоїти студенту медичного вузу насправді колосальний. 

Тому для кращого засвоєння знань на допомогу приходять освітні 

технології. 

Компьютеризоване навчання, в т.ч. інформаційні технології – навчан-

ня, в якому комп‟ютери відіграють центральну роль як засіб надання 

інформації і прямої взаємодії з учнями (на відміну від таких додатків, як 

PowerPoint); в якійсь мірі замінють людських інструкторів. Ці програми 

можуть використовувати інтернет-технології (навчання через Інтернет) і 

включати в себе широкий спектр автономних додатків або онлайн-

матеріалів. Було проведено кілька рандомізованих досліджень, в ході яких 

були вивчені такого роду заняття. Ці дослідження показали позитивний 

ефект в областях участі студентів, задоволення і придбання знань. 

З огляду на широке поширення персональних мобільних пристроїв 

актуальним є використання звичайних медичних програм для пристроїв 

iPhone і Android. 

Хоча більшість додатків зосереджуються на анатомії і фізіології, деякі 

допомагають освоїти ази медичної діагностики та лікування. На сайті 

iMedicalApps.com містяться рекомендації по кращим додаткам. 

Сучасні комп‟ютерні програми дозволяють забезпечити передачу 

знань і доступ до різноманітної навчальної інформації, а нові технології, 

такі як інтерактивні електронні навчальні посібники, мультимедійний 

контент, мережа Інтернет, сприяють більш активному залученню студентів 

до процесу навчання. Інтерактивні можливості систем доставки інформації 

дозволяють налагодити і навіть стимулювати зворотний зв‟язок, 

забезпечити діалог і постійну підтримку, які неможливі в більшості 

традиційних систем навчання. 

Сьогоднішній навчальний процес передбачає впровадження нових 

форм роботи і передбачає нові ролі – студента, як активного дослідника, 

який підходить до навчального процесу творчо і самостійно працює, 
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широко використовує інформаціонно-коммунікаціоні технології для 

отримання необхідної інформації. У зв'язку з цим необхідно широко 

застосовувати сучасні комп'ютерні технології в педагогічному процесі не 

тільки в формі підсумкових тестових завдань, а й з навчальними цілями на 

кожному практичному занятті, тому на кожній кафедрі повинен бути 

обладнаний коп'ютерний клас. Незамінним помічником у наданні необ-

хідної інформації у вигляді конспектів, синопсисів, методичними розробок, 

тестових наборів для підготовки студентів є система Moodle. 

Як і всі методики у даного методу є недоліки і переваги. До переваг 

впровадження комп'ютерних технологій в навчальний процес відносяться 

можливість візуалізації складних процесів, самостійне дослідження склад-

них явищ, легкий доступ, відносно низька вартість. 

Недоліками даного методу є обмежена фізична інтерактивність і 

можливі неточності в передачі даних. 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ  «PROBLEM BASED LEARNING» З 

МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ЦИКЛУ «ЕНДОКРИНОЛОГІЯ»  

Н.О. Абрамова 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

З метою оптимізації навчального процесу на кафедрі клінічної іму-

нології, алергології та ендокринології використовується методика «Problem 

Based Learning» (PBL), яка стимулює студента брати активну участь у 

вивченні теми заняття шляхом обговорення отриманих від пацієнта даних і 

визначення напрямків вирішення поставлених завдань.  

Освоєння практичних навичок на терапевтичних кафедрах є одним із 

пріоритетних завдань, тому чимало зусиль докладається для їх освоєння 

студентом. Спочатку викладач демонструє методику проведення прак-

тичної навички, що відповідає темі заняття. Далі кожен студент проводить 

опитування тематичного хворого, збирає анамнез, проводить фізикальні 

обстеження, виставляє попередній діагноз та розробляє план обстеження і 

лікування пацієнта під наглядом викладача, який за необхідності проводить 

корекцію правильності виконання студентом практичних навичок. Далі 

відбувається обговорення ориманих студентами даних, студенти вільно 

висловлюють свою думку, при цьому враховуються всі точки зору. 

Викладач задає непрямі питання, дає додаткову інформацію, стимулюючи 

розвиток клінічного мислення у студентів. Обов'язковим є заповнення про-

токолу клінічного обстеження пацієнта в робочому зошиті, що допомагає 

узагальнити цілі навчання і стимулює студентів до дискусії, тим самим 

сприяючи розвитку клінічного мислення.  

Викладання ендокринології з використанням методики PBL, з нашої 

точки зору, дозволяє оптимізувати навчальний процес, об'єктивізувати 
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загальне уявлення про ступінь засвоєння студентами матеріалу і підвищити 

професійну підготовку студентів. 

NEW PERSPECTIVES AND INNOVATIONS APPLICABLE IN HIGHER 

EDUCATIONAL STAFF 

A.V. Andrushchak, М.О. Andrushchak 

Department of  Anesthesiology and Reanimation 

Higher state educational institution of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi  

Modern civilization has entered a new type of progress – an innovative one. 

That is, one that carries a high dynamism, a rapid change in knowledge, 

information, technology. The change is not an exception in the life of people and 

society, but an everyday feature of life.  
The student will be able to master the necessary knowledge and skills only 

when he himself is sufficiently interested in them and will make the necessary 

efforts. 

The use of modern information technologies in the classroom is extremely 

relevant and at the same time problematic for the teacher. Today, the use of 

information technology – one of the conditions for the successful study, maste-

ring and application of acquired knowledge and skills. Therefore, in addition to 

thorough professional training, the mastering of modern communicative methods, 

the teacher must use information technology at all stages of training - this is a 

requirement of time. Modern information technologies should be an effective tool 

that will facilitate the acquisition of knowledge, make learning interactive, 

communicative, interesting, visual, individual. The use of information techno-

logies can intensify the activities of the teacher, improve the quality of teaching 

the subject. Application of new information technologies allows to direct the 

intellectual potential of students to positive development. The use of computers 

in education, in the opinion of P.V. Stefanenko, will make it possible to change 

qualitatively the methods and organizational forms of education, which, in turn, 

will create the prerequisites for maximizing the intensification and 

individualization of the learning process.  

In many foreign educational institutions, so-called hybrid courses (hybrid 

courses) have recently appeared. This is a specific form of combination of full-

time and distance learning, in which individual courses are independently studied 

by the student in electronic format, which does not exclude his direct contact with 

the teacher. The integration of distance learning in the eagle is based on a new 

interpretation of the content of the concept of "distance student from a teacher" , 

which emphasizes not the physical but the pedagogical aspect of the phenomenon 

of distancing. The latter is interpreted as the possibility of providing students with 

a distance from the teacher of greater autonomy, which can significantly improve 

the organization of independent work. 

The field of education in this case – a special one, it should keep pace with 

time, so that graduates of educational institutions easily find their niche in 

professional life, were in demand. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ СТУДЕНТАМ-СТОМАТОЛОГАМ 

Т.О. Ілащук, Н.В. Бачук-Понич 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Робота присвячена висвітленню аспектів формування професійної 

компетентності у студентів-стоматологів з внутрішньої медицини шляхом 

формування в них позитивної мотивації, впровадження інтерактивних 

технологій у їхню професійну підготовку. У ній аналізується ефективність 

застосування у навчальному процесі одного із методів імітаційного навчання, 

такого як ділова гра. Упровадження в процес навчання ігрових методів 

сприятиме реалізації таких принципів дидактики сучасної вищої школи, як: 

оптимальне сполучення загальних, групових та індивідуальних форм 

організації навчального процесу у вищих навчальних закладах;  раціональне 

застосування сучасних методів і засобів навчання на різних етапах 

підготовки фахівців; емоційності й мажорності педагогічних технологій. 

Метою даної роботи є обґрунтування впровадження інтерактивних 

освітніх технологій в навчальний процес при вивченні внутрішньої 

медицини студентами-стоматологами для підвищення його якості.  

Надзвичайно важливим з позицій формування позитивного відношення 

до майбутньої професії с стоматолога є четвертий курс, на якому студенти 

продовжують вивчати терапевтичні дисципліни, адже більшість нозологій 

внутрішніх органів вони засвоїли на третьому курсі. У цей період розпочи-

нається спеціалізація, активізується інтерес студентів до самовдосконалення 

та всебічного розвитку. У роботі зі студентами на практичних заняттях 

необхідним є формування мотивації до навчально-пізнавальної діяльності, 

що дає змогу зробити об‟єктом вивчення багато аспектів внутрішнього життя 

студента: його інтереси, переконання, мотиви діяльності, здібності, знання, 

уміння, навички, які складатимуть у подальшому його професійну 

спрямованість. Значну роль у формуванні цієї потреби відіграє співробіт-

ництво між викладачем та студентами, а також між самими студентами. 

Основним завданням дисципліни «Внутрішня медицина» є вивчення 

студентами-стоматологами особливостей клінічних проявів захворювань 

внутрішніх органів, методів профілактики таких захворювань, а також 

основних принципів фармакотерапії. Невід‟ємною частиною програми є на-

буття практичних навичок надання екстреної лікарської допомоги при 

невідкладних станах в терапевтичних хворих. Студенти повинні опанувати 

прийоми логічного мислення, побудовані на аналізі і наступному синтезі 

окремих симптомів та даних об‟єктивного обстеження порівнюваного конк-

ретного захворювання з симптомами абстрактного захворювання, розви-

нути системне інтегроване клінічне мислення, професійні клінічні навички 

вирішення клінічної проблеми, колективної відповідальності за результат 

лікування. Практичні заняття з дисципліни «Внутрішня медицина» прово-

дяться на базах терапевтичних відділень міської клінічної лікарні №3 у 
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вигляді клінічних розборів, самостійної курації хворих з написанням 

фрагментів історій хвороб, вирішення тестових задач, роботи у діагнос-

тичних кабінетах. Для засвоєння практичних навичок з невідкладної допо-

моги сформовані «Комплекти невідкладної допомоги» з наборами медика-

ментів, засобів та обладнання, необхідних в конкретній невідкладній 

ситуації – при захворюваннях серцево-судинної системи, дихальної, травної, 

ендокринної систем, проводяться професійні тренінги з відпрацюванням 

обсягу і послідовності дій при наданні невідкладної допомоги. 

Ділова гра включає в себе наступні етапи. I етап – організаційний, коли  

необхідно роз‟яснити учасникам гри цілі та зміст, ознайомити їх із 

програмою та правилами, розподілити ролі (роль пацієнта (може бути 

підготовлений студент чи пацієнт), роль лікаря – терапевта-стоматолога,  

медичної сестри, колег лікаря. II етап – самостійна робота. Оскільки всі 

захворювання внутрішніх органів вивчалися на 3 курсі, студентам необхідно 

повторити їх клінічні прояви, вибрати схожі за клінічними проявами 

захворювання, знати методи лікування кожної із вивчених нозологій, 

надання невідкладної допомоги. III етап – власне гра – розігрування клінічної 

ситуації відповідно до обраного викладачем діагнозу. IV етап – групова 

дискусія: оцінювання та аналіз результатів додаткових методів обстеження 

постановка клінічного діагнозу, проведення диференційної діагностики та 

вибір методу лікування, надання невідкладної медичної допомоги при 

вибраній нозології. V етап – обговорення (та) проведення основних його 

етапів, підведення підсумків, оцінювання, аналіз помилок. 

Таким чином, ділова гра виконує навчаючі функції. Це форма знаково-

контексного навчання, яка відтворює реальну ситуацію діяльності. 

Впровадження в навчальний процес інтерактивних технологій є 

необхідною умовою формування позитивної мотивації студентів-стомато-

логів до навчально-пізнавальної діяльності і до майбутньої  професії лікаря. 
 

САМООЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УЧАСТІ ВИПУСКНИКІВ У 

ПЕДІАТРИЧНОМУ СИМУЛЯЦІЙНОМУ СЦЕНАРІЇ ІЗ БАЗОВОЇ 

СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАНІМАЦІЇ 

Л.О. Безруков, Н.К. Богуцька 

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Самооцінювання ефективності здобування знань та навичок студен-

тами дозволяє виявляти слабкі та сильні компоненти навчального процесу, 

здійснювати корекцію та поліпшувати сценарії симуляційного навчання.  

Отримано зворотний зв‟язок щодо участі у симуляційному сценарії із 

базової серцево-легеневої реанімації  (СЛР) студентів-випускників п‟яти 

груп 6 курсу медичних факультетів № 2 та №3, які погодились анонімно 

заповнити два опитувальники. Перший опитувальник стосувався участі 

студентів у педіатричному тренінгу (симуляції) із базової серцево-легеневої 

реанімації у дітей різного віку та містив шість питань із градацією 
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відповідей від 1 (абсолютно не погоджуюсь) до 5 (повністю погоджуюсь). 

Другий опитувальник містив 6 питань щодо рівня комфортності студентів 

під час надання медичної допомоги педіатричним пацієнтам із подібною 

шкалою: від 1 (абсолютно некомфортно) до 5 (дуже комфортно). 

Найбільше студенти погоджувались із твердженням «симуляція була 

ефективною щодо навчання базових навичок СЛР» (4,28±0,91 балів) та 

«симуляція є високоякісним інтрументом, що допомагає поліпшити 

навички студентів у допомозі педіатричним пацієнтам» (4,16±0,94 балів).  

Дещо менше, однак високо, випускники оцінили значущість симуляції 

щодо ефективності у навчанні базових навичок із першої допомоги 

(4,12±0,88 балів), щодо її сприяння колективному обговоренню та рефлексії  

(4,07±0,94 балів), щодо твердження «симуляція СЛР стосуватиметься моєї 

роботи» (3,98±0,91 балів).  Найменшими балами студентами були оцінені 

створення симуляцією СЛР безпечного середовища для навчання (3,89±1,10 

балів) та реалістичність симуляційного сценарію (3,58±0,85 балів). 

Опитування щодо рівня комфортності студентів під час роботи із 

педіатричними пацієнтами дозволило з‟ясувати, що студенти найбільш 

вільно почуваються за необхідності кликати по допомогу і залучати інших 

працівників (4,14±0,86 балів) та повідомити про проблеми щодо стану 

педіатричного пацієнта старшим колегам (3,79±0,83 балів), дещо менш 

комфортно випускники почуваються у процесі спілкування з педіатричними 

пацієнтами та їхніми родинами для збору інформації (3,65±0,81 балів). 

Найбільш проблемним студенти вважають рівень своєї впевненості  щодо 

розпізнання гострої хвороби та/або декомпенсації стану хворої дитини 

(3,26±0,77 балів). 

Виявлено відмінності щодо самооцінки участі у сценарії із базової 

СЛР англо- та україномовних студентів. Зокрема, україномовні студенти 

частіше погоджувались із твердженням, що сценарій супроводжувався 

безпечним середовищем для навчання (4,5±0,7 проти 3,7±1,1 балів, p<0,04), 

а також стосовно того, що симуляція – високоякісний інструмент 

поліпшення навичок у допомозі педіатричним пацієнтам (4,8±0,4 проти 

4,0±1,0 балів, p<0,02). Можливо, варто розглянути рекомендації щодо 

зменшення кількості студентів у групі для симуляційного навчання. 

Випускники рекомендували, як поліпшити сценарій СЛР, на їхню 

думку, випадки моделювання СЛР були відповідними їх роботі і 

ефективними в навчанні базовим навичкам реанімації та управління 

першою допомогою, однак не були достатньо реалістичними та не завжди 

створювали безпечне середовище для навчання, хоча  сприяли рефлексії і 

груповій дискусії. Випускники повідомили, що участь у симуляційному 

сценарії із базової СЛР підвищила їх впевненість і комфорт при проведенні 

кардіореспіраторної допомоги педіатричним пацієнтам та поліпшила 

командну роботу. 

Таким чином, участь у сценарії симуляції сприяла поглибленню знань 

випускників про алгоритми базової СЛР, а самооцінка випускників була 

ефективною у виявленні організаційних і управлінських недоліків.  
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НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ: 

ЗАСТОСУВАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

А.М. Бербець 

Кафедра акушерства та гінекології  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Невідкладні стани вимагають від лікаря ґрунтовних знань та 

відпрацьованих практичних навичок. Дуже часто лікар змушений приймати 

рішення під тиском стресу та в стані цейтноту, а відповідальність за життя 

та здоров‟я пацієнта вкрай висока. Добре знання лікарем алгоритмів 

надання невідкладної допомоги є абсолютно необхідною складовою 

частиною професійної освіти. Особливо яскраво це проявляється в 

акушерстві та гінекології. Зокрема, в акушерстві лікар несе відповідальність 

за матір і дитину, що створює додатковий психологічний тиск. Враховуючи 

це, перед медичними навчальними закладами стоїть завдання – випускники 

повинні, крім знань та вмінь, володіти необхідною психологічною стійкістю 

та навичками роботи в команді. Тому вкрай важливим є навчання студентів 

на випускаючих клінічних кафедрах з використанням інтерактивного 

навчання та симуляційних технологій. 

Найкраще для відпрацювання студентами дій при невідкладних 

станах підходять заняття в симуляційному центрі, який нещодавно створено 

в Буковинському державному медичному університеті. Враховуючи досвід 

інших ВНЗ, заняття в симуляційному центрі повинно включати наступні 

етапи:  

- тестування вхідного рівня знань,  

- розігрування ситуації згідно клінічного сценарію з відеозйомкою, 

- теоретична частина (лекція-презентація на 20 хвилин), 

- «дебрифінг», тобто, розбір записаного відеоматеріалу з аналізом 

правильних та неправильних дій та таймінгу, 

- повторне розігрування клінічного сценарію з можливістю для 

студентів «відігратися», 

- тестування заключного рівня знань. 

Навчальною частиною Буковинського державного медичного 

університету спільно з викладачами випускаючих кафедр проведено пілотні 

симуляційні заняття з невідкладних станів в акушерстві та гінекології. 

Кожне таке заняття передбачає написання клінічного сценарію, згідно з 

яким, розвиток подій прямо залежить від дій курсантів. У ролі курсантів 

виступали студенти 5 та 6 курсу медичних факультетів, а також лікарі-

інтерни першого року навчання. Крім того, серед студентів ми обрали 

добровольців на роль акторів, які виступали в ролі «пацієнтки» та 

«родички». 

Нами було використано методику «комбінований пацієнт», коли 

актор озвучує скарги та підтримує контакт, а вимірювати вітальні 

показники та вводити препарати курсанти можуть на тренажерах-«руках».  
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Ролі викладачів розподілилися наступним чином: один відігравав 

роль «тьютора» (запускав та зупиняв сценарій, приходив на допомогу 

курсантам, за їхньою вимогою), інший – оператора комп‟ютерної програми 

«Монітор пацієнта». В цьому випадку вітальні показники («пульс», 

«артеріальний тиск», «сатурація кисню» тощо) на моніторі, який бачать 

курсанти, змінюються залежно від їхніх дій – правильних або неправильних 

в даній клінічній ситуації. Інші викладачі контролювали правильність дій 

курсантів за допомогою спеціально розроблених «check-листів». 

За результатами розіграного клінічного сценарію «Анафілактичний 

шок в акушерстві» курсанти продемонстрували значний прогрес як в 

теоретичних знаннях, так і в практичних навичках. Згідно тестового 

опитування, кількість правильних відповідей, даних ними в кінці заняття, 

зросла більше ніж на 20 відсотків, порівняно з контролем вихідного рівня 

знань, а також вони мали змогу неодноразово відпрацювати практичні 

навички «введення адреналіну при анафілактичному шоці», «вентиляція за 

допомогою дихальної маски», «контроль вітальних ознак пацієнта», 

«контроль стану плода» тощо. Окрім того, курсанти після проведеного 

заняття зазначили, що їм вдалося покращити свої навички командної 

роботи, комунікації між собою, з пацієнтом та родичами, та боротьби зі 

стресом. Студенти та лікарі-інтерни відзначили зростання власної мотивації 

до навчання та висловили побажання щодо впровадження подібних 

навчальних методик до повсякденної роботи Буковинського державного 

медичного університету.  

Як очікується, подібні заняття піднімуть рівень вмотивованості сту-

дентів та якість засвоєння ними теоретичного матеріалу і практичних на-

вичок. Крім того, симуляційні заняття принесуть неабияку користь і викла-

дачам, а саме: освоєння нових методик викладання, зростання мотивації 

викладача до самовдосконалення, відхід від традиційних педагогічних 

прийомів, коли на парі розбирається лише теоретичний матеріал. 

Отже, для покращення професійного рівня студентів-медиків 

необхідним є широке запровадження в практику освіти симуляційних занять, 

що дозволить покращити засвоєння студентами теоретичного матеріалу та 

практичних навичок при невідкладних станах в акушерстві та гінекології, а 

також прискорити формування у студентів клінічного мислення.  

 

ВВЕДЕННЯ АНОНІМНОГО АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ДЛЯ 

ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ 

ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 

О.Б. Бєліков, Н.І. Бєлікова 

Кафедра ортопедичної стоматології 

 Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Перехід на нову модель медичної освіти диктує необхідність пос-

тійної модернізації навчального процесу, широкого впровадження 
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інноваційних освітніх технологій, вдосконалення системи контролю 

навчальних досягнень студентів.   

На кафедрі ортопедичної стоматології з метою оцінки якості 

викладання навчального процесу в 2018-2019 навчальному році 

запроваджено анонімне анкетування студентів для оцінки викладачів 

кафедри, розроблені оціночні рубрики для визначення рівня сформованості 

компетенцій студентів стоматологічного факультету. 

До анкети були включені 13 позицій, а саме:  

1. Викладає матеріал ясно, доступно, роз'яснює складні місця і 

виділяє головні моменти, створює логічну послідовність у викладі. 

2. Стимулює інтерес до змісту і вивчення дисципліни, 

використовуючи активні методи навчання (рольові ігри, дискусії, круглий 

стіл тощо). Використовує технічні засоби навчання. 

3. Формує системне, клінічне мислення у студента, пов'язуючи суть 

свого предмета з іншими дисциплінами.  

4. Орієнтує студентів на майбутню професію, визначаючи місце і  

значення свого предмета в практичній діяльності лікаря-стоматолога. 

5. Уміло веде діалог зі студентською аудиторією (стежить за її 

реакцією), грамотно переводить дискусію в конструктивне русло), здатність 

професійно відповідати на запитання студентів, демонструвати практичні 

навички. 

6. Відповідність обсягу завдань з дисципліни вашим можливостям 

(ступінь навантаження). 

7. Манера поведінки, шанобливо ставитися до студентів, проявляючи 

доброзичливість і такт. 

8. Спрямованість навчального процесу на формування компетенцій. 

9. Надання викладачем зворотного зв'язку (коментарі за підсумками 

виконання завдання, при заповненні оціночної рубрики і т. ін.)   

10. Об'єктивність процедури виставлення оцінки. 

11. Залучення студентів до наукової діяльності (до написання статей, 

наукових робіт, до участі в наукових конференціях, олімпіадах, грантових 

конкурсах). 

12. Чи були випадки, коли викладач вимагав або домагався певних 

послуг за залік або виставлену оцінку на модулі?  

13. Зовнішній вигляд викладача. 

Критеріями була п‟ятибальна оцінка: 5 балів – якості проявляються 

практично завжди; 4 бали – якості проявляються часто; 3 бали – якість 

проявляється на рівні 50%; 2 бали – якість проявляється рідко; 1 бал – 

якість практично відсутня; 0 балів – не можу оцінити. 

До анкети включені принципи компетентності, а саме: навички, 

аксіологічний компонент (комунікативні навички), правовий компонент, 

безперервне навчання.   

Особливу увагу акцентовано на перехід від передачі знань до 

формування професійних компетенцій, навчання через практику, 

особистістно-орієнтоване, діяльнісне навчання, яке допоможе студентам 
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розвинути компетенції, стати активними та відповідальними, бути конку-

рентноспроможними на ринку праці. 

Також розроблені і впроваджені в навчальний процес оціночні 

рубрики по 14 позиціях: 

1. Оцінка результату усного (письмового) опитування. 

2. Оцінка аналізу клінічної ситуації. 

3. Оцінка результату тестування. 

4. Оцінка збору анамнезу та об'єктивного обстеження пацієнта. 

5. Оцінка інтерпретації результату рентгенограми. 

6. Оцінка зняття відбитків з зуба (зубних рядів). 

7. Оцінка препарування зуба під незнімний протез. 

8. Оцінка фіксації незнімного протеза. 

9. Оцінка реферату. 

10. Оцінка презентації в мультимедійному форматі. 

11. Оцінка написання навчальної історії хвороби. 

12. Оцінка заповнення щоденника (амбулаторної картки). 

13. Оцінка малюнка. 

14. Оцінка міжособистістних і комунікативних навичок студента. 

Крім того, особливу увагу було приділено раціональному плануванню 

домашніх завдань для студентів, переходу від контрольних питань, які не 

потребують розуміння (орієнтованих на запам'ятовування і переказ 

матеріалу), до навчальних завдань, що вимагають роздумів, аналізу, 

порівняльної характеристики, критичної оцінки матеріалу. Для цього на 

кафедрі для кожного курсу та кожного семестру навчання розроблено 

робочий зошит для самостійної роботи студента. 

Підсумовуючи наведене вище, можна констатувати, що у 

навчальному процесі бажано комбінувати пасивні, активні та інтерактивні 

методи навчання, при цьому вибір методів навчання повинен здійснюватися 

педагогом і залежати від теми (змісту) заняття, цілі та основних завдань 

навчання.   

При цьому стосовно окремої дисципліни і курсу повинні бути 

вироблені власні підходи до оцінки компетенцій. Тільки постійне 

вдосконалення методів навчання та оцінки дозволить домогтися високої 

якості підготовки випускників медичних вузів.  

 

ІННОВАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» 

І.В. Бирчак  

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Професійна освіта сьогодні набула статусу одного з найважливіших 

соціальних інститутів суспільства у всьому світі. Високий рівень про-

фесійної освіти, зокрема медичної, є важливим та потужним чинником 

мотивованого прогресивного розвитку країни в міжнародному масштабі. 
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Інтенсивний характер розвитку сучасних технологічних процесів, підви-

щення вимог до медичних працівників та прискорення науково-технічного 

прогресу зумовлюють необхідність удосконалення підготовки майбутніх 

лікарів. Медицина сьогодення висуває все більше вимог до медичного 

працівника: володіння широким світоглядом, здатність оперативно 

реагувати на будь-які зміни, спроможність передбачити наслідки цих змін, 

планування своїх дій, визначення найбільш раціональних прийомів щодо 

усунення ускладнень. Усе це вимагає від студента ґрунтовних знань та 

практичних вмінь з відповідної спеціальності. 

Послідовники гуманістичного підходу в підготовці лікаря відстоюють 

право студентів самостійно формувати власні переконання, заглиблюватись 

у суб'єктивний досвід та прогнозувати його наслідки. Звідси беруть початок 

ідеї «активного навчання», «персоналізації знань», «безпосереднього дос-

віду» тощо. Такий підхід до навчального процесу базується на солідарній 

основі,тобто викладач виконує роль консультанта та джерела знань, а не 

контролера, а сутність навчання зводиться до накопичення об‟єктивного та 

суб'єктивного досвіду. Тому постає необхідність деякої видозміни 

практичного заняття, як форми навчання, тобто впровадження «нестан-

дартних занять». На відміну від звичайних занять з дисципліни «Акушерст-

во і гінекологія», метою яких є оволодіння знаннями, вміннями та 

навичками, нестандартне заняття найбільш повно враховує характеро-

логічні особливості, інтереси, здібності кожного студента. У ньому слід 

використовувати елементи традиційного навчання – сприймання нового 

матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення тощо, але у поєднанні з 

інноваційними методиками. Найбільш поширеними є такі форми нестан-

дартних занять: інтегроване (міждисциплінарні паралелі), дослідницьке, 

рольова гра, театральне. Ці заняття розвивають спеціальні вміння і навички 

у студента, стимулюють пізнавальну активність та самостійність, вима-

гаючи прийняття конкретних рішень у проблемній ситуації в межах ролі 

(«акушер-терапевт», «акушер-хірург», «акушер-педіатр», «гінеколог-

онколог» тощо).  

Отже, описані методики дають можливість викладачу вчасно виявити 

здібності студентів-медиків і оперативно реагувати на виявлені недоліки, 

прогалини в знаннях, систематично працювати над підвищенням освітнього 

та культурного рівня. Особистісно-орієнтована форма навчання дає мож-

ливість підняти якісний рівень знань студента, оцінити його як особистість, 

привчити до клінічного мислення при аналізі стандартних та нестандартних 

ситуацій біля ліжка хворої, відчути міру відповідальності за життя людини. 

Таким чином, основу інноваційних процесів в освіті складають дві 

важливі проблеми педагогіки – проблема вивчення, узагальнення і поши-

рення передового педагогічного досвіду та проблема впровадження досяг-

нень психолого-педагогічної науки в практику. Результатом інноваційних 

процесів слугує використання теоретичних і практичних нововведень, а 

також таких, що утворюються на межі теорії та практики.  
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИМ 

СТУДЕНТАМ ПРЕДМЕТУ «ЛАТИНСЬКА МОВА» 

Н.І. Бицко  

Кафедра іноземних мов  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

До проблеми пошуку оптимізації вибору методів контролю володіння 

іноземними мовами постійно звертаються сучасні вчені та методисти. 

Дослідження методів контролю знань, умінь і навичок, які передбачені 

Болонським процесом, входять у плани науково-дослідних інститутів, 

кафедр іноземних мов вишів, а також проводяться на основі міжнародної 

співпраці фахівців. Пошуком адекватного методу з‟ясування рівня 

комунікативної компетеності студентів медичного вишу та визначенням 

ефективності роботи навчальних систем займається кафедра іноземних мов 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», де 

іноземні студенти-першокурсники, окрім української мови як іноземної, 

починають вивчати латинську мову. Метою вивчення латинської мови в 

сучасних медичних закладах освіти є підготовка спеціалістів, здатних 

свідомо й грамотно вживати медичні термінологічні одиниці, більшість 

яких мають латинську етимологію. Сьогодення вимагає інноваційних 

підходів до системи освіти на різних рівнях. У освітньому процесі будь якої 

галузі пріоритетну позицію займає диференційоване навчання, яке дозволяє 

враховувати типові індивідуальні особливості студентів. Особливо це 

стосується іноземних студентів, які навчаються у ЗВО.  

З досвіду викладання «Латинської мови» для іноземних студентів, 

диференціація навчання має досить вагомі переваги. Першочерговими 

постають наступні критерії диференціації: мовна компетентність студента; 

здібність сприймання матеріалу; вміння використати набуті знання з інших 

предметів; володіння навичками самостійної роботи; проблеми адаптації у 

новому середовищі та ін. Отже, освітня система вимагає вдосконалення 

педагогічного процесу шляхом диференціації завдань і методик навчання 

залежно від можливостей студентів. Кафедрою іноземних мов було 

підготовлено та видано щодо апробування на практичних заняттях 

навчальний посібник для англомовних студентів: (Бицко Н.І., Войткевич 

Н.І., Рак О.М. Основи латинської граматики, анатомічної, фармацевтичної 

та клінічної термінології для англомовних студентів І курсів медичних 

факультетів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Медицина». – 

Чернівці, 2018. – 275с.). Цьому процесу передувала велика підготовча 

робота науково-педагогічних працівників щодо навчально-методичного 

забезпечення, яке покликане формувати систему освітньої діяльності 

кожного студента з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей. 

Посібник складено з урахуванням сучасних диференційованих методик 

викладання предмету згідно стандартів освіти у тісній інтеграції з базовими 

дисциплінами: анатомія, гістологія, біологія, хімія. Відповідно до 

зазначеного вище, викладачами дисципліни були розроблені необхідні 
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комплекси практичних та тестових завдань різного рівня складності, що 

дозволяє оперативно отримати інформацію про засвоєння студентами 

учбового матеріалу та з‟ясувати, які елементи навчального процесу 

недостатньо ефективні, які направляючі засоби необхідно внести у зміст та 

форму пізнавальної діяльності студентів. Диференціація практичних 

завдань за змістом розроблена за наступними критеріями:  кількість 

завдань; ступінь складності; рівень самостійності виконання. З кожної теми 

заняття розроблені тестові завдання різного ступеня складності, які 

дозволяють активізувати та стимулювати студента розмислити над своїми 

можливостями та критично оцінити свої результати. Досвід застосування 

навчального посібника на практичних заняттях засвідчує, що структура та 

зміст його, а саме: викладка основного матеріалу у схематичних таблицях;  

комплекс лексико-граматичних вправ, практичних та тестових завдань 

різного рівня складності; тематична вокабулярна підбірка з кожної теми; 

латинські професійні афоризми сприяють легкому засвоєнню складного 

матеріалу, підвищують зацікавленість та мотивацію англомовного студента 

щодо вивчення предмету. Основна мета діагностики знань – встановлення 

причин прогалин у знаннях студента, яка досягається виконанням тестових 

завдань з кожної окремої теми за навчальною програмою. Подібна тестова 

деталізація дозволить визначити причини стійких помилок студентів, 

конкретизувати характер труднощів, які виникають, та отримати висновки 

щодо несформованості тих чи інших умінь та навичок. 

Загалом вважаємо, які б інноваційні технології навчання не обрали 

викладачі-лінгвісти,  вони повинні пам‟ятати, що усі зусилля педагогічної 

діяльності мають бути зосереджені і спрямовані на досягнення єдиної мети 

− забезпечення задовільної термінологічної компетентності майбутнього 

спеціаліста не тільки в межах розуміння термінів, але й уміння грамотно 

користуватися ними  в практичній діяльності. 

 

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ У ПЕДІАТРІЇ 

Г.А. Білик  

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний медичний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В умовах інтеграції до європейського суспільства та необхідності 

виховання здорової нації медична галузь в Україні потребує значних змін. 

Лікар сьогодення повинен вміти швидко навчатися новому, працювати в 

умовах глобальної комп‟ютеризації, приймати важливі фахові рішення, 

постійно самовдосконалюватися. Для формування молодих лікарів нової 

генерації ключове місце займає модернізація медичної освіти, впровад-

ження інноваційних методів у навчання студентів. З метою покращення 

якості медичної освіти Вищий державний медичний заклад України 

«Буковинський медичний державний університет» приймав участь у 
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міжнародному грантовому проекті ERASMUS+ТАМЕ (навчання на медич-

них помилках), що тривав протягом чотирьох років (2016-2019рр.). 

Одним із етапів проекту було впровадження методу проблемно-

орієнтованого навчання у педіатричні дисципліни. Для успішної реалізації 

проекту університетом Святого Георгія (м. Лондон, Великобританія) було 

розроблено 6 педіатричних клінічних кейсів із медичними помилками. Дані 

клінічні випадки були перекладені на українську мову, адаптовані згідно 

національних клінічних протоколів та завантажені в систему OpenLabirynth 

працівниками кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. Для 

викладання педіатричних кейсів тренінги пройшли 10 викладачів кафедри. 

Крім того, було модернізовано робочий навчальний план та внесені зміни 

до розкладу для 6 груп студентів 6 курсу спеціальності «Лікувальна 

справа». Студенти були розділені на 8 груп (по 7-8 чоловік у групі). Кожен 

кейс займав 6 годин (2 заняття по 3 години кожне). Загалом тривалість 

курсу – 6 тижнів. Після кожного кейсу студенти заповнювали мотиваційну 

анкету. Через 5 місяців після його закінчення було проведено тестування 

(54 тестові питання), що дозволило порівняти знання з педіатрії студентів, 

які поєднували заняття за методом проблемно-орієнтованого навчання із 

традиційними парами та тих, що займалися виключно за традиційною 

програмою. 92% студентів у мотиваційних анкетах зазначили, що хотіли б 

займатися за даною методикою на старших курсах по всіх клінічних 

дисциплінах. Те, що навчання медичним помилкам з використання 

віртуальних пацієнтів допомагає бачити і усвідомлювати наслідки своїх 

рішень відмітили 60% опитуваних; 53,3% вказали, що дані заняття активно 

занурюють їх у діагностичний і лікувальний процес; а у 45% опитуваних 

стимулює інтерес до самостійного вивчення матеріалу. 

Таким чином, враховуючи досвід впровадження проблемно-орієнто-

ваного навчання у педіатрію, можна зробити висновок, що дана методика 

викладання сприяє свідому формуванню навичок самонавчання і самоконт-

ролю; дозволяє систематизувати отримані знання, працюючи в команді; 

допомагає засвоювати матеріал через усвідомлення та розуміння реальних 

клінічних випадків на прикладі віртуальних пацієнтів; дає інформацію щодо 

медичних помилок та мотивує студентів до надбання професійних знань і 

умінь, необхідних майбутньому лікарю. 

 

STEM-EDUCATIONAL ELEMENTS FOR MEDICAL STUDENTS 

T.V.Biriukova, O.I. Olar, V.I.Fediv, O.Y.Mykytiuk 

Department of biological physics and medical informatics 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Nowadays is characterized by a rapid growing and dissemination of 

information technologies in society, manufacturing, medicine, everyday life etc.  

A request for specialists who are able to use their skills in non-standard 

situations, to make quick decisions, to take responsibility for the decisions and 

actions, with appropriate professional competencies increases permanent. In 
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recent years, the principles of STEM-education are being implemented in a high 

school for the training of highly skilled modern specialists and the education 

modernization. 

The concept of STEM education was at first proposed by American 

bacteriologist R. Colwiel in the 1990s; it has been actively used since the 2000s. 

STEM-education is an acronym of English words - science, technology, 

engineering, and mathematics. It is positioned as a direction of learning and 

training of specialists, which are able to combine acquired knowledge of the 

natural-mathematical cycle disciplines for the critical thinking, research skills in 

junction with the humanitarian education. STEM-education creates a learning 

environment for the development of critical thinking, develops the ability for the 

research, analytical and experimental work, etc. 

Academic subjects related to STEM education and touched to medicine are 

numerous. For example, biochemistry, biomechanics, medical informatics, 

mathematical biology, neurobiology, nuclear physics, nanotechnology, robotics, 

etc. we can consider as incomplete list of them. Knowledge related to STEM, 

promote the development of bio- and medical technologies, medical and 

diagnostic devices. Creating a reliable and high-quality STEM education through 

well-designed curricula and training courses is one of the most important tasks of 

natural science professors such as physics, chemistry, and biology. 

STEM-education is actively promoted in many countries and encourages 

its development even in elementary school. Here is an example how this area of 

education in medicine is motivated. The main thesis is that doctors can analyze 

and treat diseases at the individual level through technologies based on statistics, 

computer sciences and biology; investigation of the protein structure in a three-

dimensional space and changes modeling in this structure became possible thanks 

to the methods of mathematical modeling and due to the emergence of powerful 

computers, etc. 

STEM-technologies develop critical thinking skills, ability to work 

independently and in a team. One of the main tasks of the lecturer is the 

organization and support of purposeful cognitive activity of students, formation 

of skills, skills of scientific researches. Preparing of educational and teaching 

materials, which contain integrated information of discipline profile with STEM-

technologies is important task for teaching stuff. 

Professors of biological physics and medical informatics department have 

being organized practical classes closer to the real diverse areas of research and 

professional activities of future doctors. 

The elements of STEM education using in medical education contributes to 

the implementation of state policy taking into account the new requirements of 

the Law of Ukraine "On Education" in order to strength the development of 

scientific and technical direction in teaching and methodological activities at all 

educational levels; creation of a scientific and methodological basis for 

improving the creative potential of youth and professional competence of 

specialists. 
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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З 

МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ 

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

Кафедра мікробіології та вірусології, 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Однією з основних форм навчання у медичному вищому навчальному 

закладі є практичні заняття. Основною ціллю яких є закріплення та 

поглиблення знань, які отримані на лекціях та під час самостійної роботи, а 

також формування вміння застосовувати їх для розв‟язування практичних 

задач. Разом з тим, на цих заняттях, здійснюється активне формування і 

розвиток у студентів навичок і якостей, які необхідні для наступної 

професійної діяльності.  

"Мікробіологія, вірусологія та імунологія" як навчальна дисципліна 

закладає основи для вивчення студентами загальної гігієни, епідеміології, 

патологічної фізіології, патологічної анатомії, імунології та алергології, 

інфекційних хвороб, внутрішніх хвороб, хірургічних хвороб та дитячих 

хвороб та інших клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію 

викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати 

знання з мікробіології, вірусології та імунології в процесі подальшого 

навчання та у професійній діяльності.  

Для підвищення інтересу студентів до предмету на кафедрі 

мікробіології та вірусології ВДНЗ "Буковинський державний медичний 

університет" використовуються такі методи інтерактивного навчання як 

рольові ігри, спільне розв‟язання ситуаційних задач, змагання між 

студентами групи. Залучення студентів до активної роботи над вирішенням 

конкретного завдання з елементами змагання та гри сприяє формуванню 

логічного та клінічного мислення, а також створення атмосфери співпраці в 

групі, активної довірчої взаємодії студентів з викладачем.  

З великою цікавістю студенти сприймають такий метод як "Змагання 

підгруп" або "Міні-батл". Для його проведення академічна група студентів 

ділиться на дві підгрупи. На етапі обговорення теоретичного матеріалу, 

запитання з теми заняття формулює не викладач, а студенти протилежних 

підгруп. Обов‟язковою умовою є участь кожного студента: кожен студент 

має сформувати щонайменше 1 запитання і відповідно, дати відповідь на 1 

запитання. Після розбору теоретичного матеріалу, при виконанні 

практичної роботи, студенти протилежних підгруп задають завдання один 

одному, перевіряють правильність виконання методик, дають оцінку 

висновкам, зробленим колегами-суперниками. Викладач виконує роль 

координатора змагання, допомагає ускладнити чи модифікувати запитання, 

дає додаткові питання. Студенти, які склали запитання на яке протилежна 

команда не дала правильної відповіді, та такі чиї відповіді були 

найточнішими, відзначаються додатковими балами. Наприкінці заняття 

викладач оцінює роботу кожного студента групи. Ця форма проведення 

заняття добре себе зарекомендувала при вивченні спеціальної вірусології та 
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бактеріології при підготовці студентів за спеціальністю «Медицина» як 

українською так і англійською мовою викладання.  

Таке колективне навчання справді є співнавчанням, коли студенти 

активно обмінюються знаннями та вміннями, формуються навички команд-

ної роботи, відповідальності. Цей метод відповідає суті інтерактивного 

навчання – постійна взаємоактивація учасників навчального процесу і може 

бути рекомендований для подальшого використання і удосконалення. Чим 

активнішими є студенти у навчанні тим кращими є їхні результати. 
  

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ 

ОСВІТИ 

Г.Б.Боднар
1
, О.Б.Боднар

2 

1
Кафедра педіатрії та медичної генетики 

2
Кафедра дитячої хірургії та отоларингології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформування охорони здоров‟я в Україні належить до пріоритетних 

завдань внутрішньої політики країни. Зміни в національній системі охорони 

здоров‟я не можливі без змін у сфері медичної освіти. 

На сучасному етапі, в силу вже сформованих концепцій розвитку 

навчального процесу, актуальною і своєчасною є впроваджена квалімет-

рична, багаторівнева оцінка якості навчальних досягнень студентів, стану і 

рівня розвитку системи вищої медичної освіти. Нова модель оцінки якості 

освіти базується на практичному отриманні вимірюваних, об'єктивних і 

порівнянних показників та індикаторів. Основною її метою є забезпечення 

всіх суб'єктів освітнього процесу порівнянної, об'єктивної і достовірної 

освітньої інформацією шляхом спостереження, збору, накопичення, аналізу, 

діагностики та експертизи кількісних показників якості підготовки 

студентів медичних вищих навчальних закладів і якості різних за рівнем 

освітніх систем. Кваліметричний підхід, на відміну від традиційного, 

дозволяє отримувати максимум інформації з отриманих кількісних оцінок і 

з математичної точністю оцінити стан досліджуваних об'єктів. 

Вищезазначена новітня система підходу оцінювання якості освіти 

суперечливо поєднується із освітньою орієнтацією підходу: «input-focused», 

який полягає в тому, що при визначенні змісту будь якої освітньої програми 

виходять із того, що студент повинен освоїти, наприклад: теорії, процеси, 

події і зв'язку. Даний підхід вступає в певне протиріччя з сучасними фор-

мами навчаннями, такими як модульне навчання, дистанційне навчання, 

інтенсиви та ін. Тому розвиток методів проектування, реалізації та оціню-

вання якості навчальних програм зажадало зміщення акценту на діяльність 

самого студента і її результати.  

Стратегія освіти, яка заснована на стандартах (outcomes-based educa-

tion − «освіта, орієнтована на результати»), все масивніше замінює 

стандартні освітні процеси, вона відрізняється інноваційним характером, у 

порівнянні з традиційними системами навчання. Так існують дві основні 
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критерії медичної освіти, засновані на результатах: 1. освітні результати 

повинні бути ясні і чітко визначені, зрозумілі студентам і викладачам і 

представлені в доступній формі; 2. досягнення освітніх результатів має бути 

основною метою при проектуванні і оновленні освітніх програм і програм 

навчання, тобто плановані результати повинні визначати організацію всього 

освітнього процесу. 

Таким чином, сучасне реформування та реорганізація практичної 

охорони здоров‟я України потребує забезпечення конкурентоспроможних, 

сучасно орієнтованих кадрів підготовлених методиками «компетентно-

орієнтованої освіти», направленої на оволодіння специфічними навиками та 

стандартами, яка першочергово має бути направлена на стандартизацію 

вимог результатів вищої  медичної освіти. 

 

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ 

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

М.З. Вацик 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Від обраної методики навчання студентів залежить якість засвоєння 

знань ними та немалий успіх викладання асистентом. Засвоєння інформації 

пов‟язано зі слуховим та зоровим сприйняттям особи. Під час підготовки до 

заняття студент використовує підручники, методичні посібники та лекційну 

інформацію. Але сучасний період дає можливість ширше використовувати 

сучасні технічні засоби у викладанні медичних наук.  

Сьогодення – це опанування комп‟ютерної інформації, особливо при 

вивченні вузькопрофільних медичних дисциплін. Під час підготовки до 

заняття студент використовує не лише підручники, посібники, але і інші 

технічні сучасні засоби, які дозволяють розвивати зорову, артикуляційну та 

акустичну можливості сприймати та осмислювати інформацію. Студент має 

можливість використовувати інформацію у вигляді текстів, наочних 

таблиць, графічних методів, наукових відеофільмів. Все це дозволяє більш 

якісно вивчати не лише теоретичні, але й практичні аспекти конкретної 

теми заняття. Використання персонального комп‟ютера особливо дозволило 

покращити технологію навчання майбутніх медиків за рахунок можливості 

ними користуватися великим обсяг ілюстрацій (таблиць, графіків, відео 

кліпів і т.п.). Зазначене спростило пошук необхідної інформації, швидкої 

корекції навчальних даних під час підготовки. 

Саме використання комп‟ютерних технологій в навчальному процесі 

обмежило монотонність навчального процесу, дозволило легко переходити 

від одного питання до іншого, стало засобом активного підготовчого 

процесу майбутніх лікарів.  
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МЕТОДИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СУЧАСНИХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ 

В.А. Гайдуков, Н.О. Сливка 

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський держаний медичний університет», м. Чернівці 

За пропозицією моніторингової групи МОЗ України в 2013 р. на базі 

кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти Буко-

винського державного медичного університету (БДМУ) був створений клас 

практичної підготовки студентів (фантомний клас). 

Завданням цього класу, згідно з положення моніторингової групи, 

було забезпечення навчання студентів медичних факультетів та коледжу 

БДМУ лікарським та медсестринським практичним навичкам, що перед-

бачені вимогами чинних галузевих стандартів освіти та Наскрізною прог-

рамою підготовки студентів медичних факультетів ВМНЗ. Для здійснення 

цієї мети клас був оснащений сучасними тренажерами, манекенами, 

муляжами, навчально-наочними приладдям з використанням медичної 

апаратури, інструментарієм та витратними матеріалами. 

Впровадження цього проекту в життя стало важливим кроком в 

освоєнні передових, вивірених часом, світових технологій в здобутті сту-

дентами практичного досвіду у лікарській та медсестринській діяльності. 

Фантомний клас кафедри працює за окремо складеним графіком, що дозво-

ляє охопити максимальну кількість груп. Зокрема, студенти спеціальності 

«сестринська справа» мають змогу відпрацювати тут професійні протоколи, 

затверджені Наказом Міністерства охорони здоров‟я (№460 від 01.06.2013 

р.), наприклад, різних видів ін‟єкцій, внутрішньовенної інфузійної терапії, 

катетеризації та інших маніпуляцій. 

Таким чином, кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської 

освіти, виконуючи накази та пропозиції МОЗ України, була одним із піо-

нерів запровадження симуляційних методів навчання. За 6 років роботи 

фантомного класу була апробована ефективність такої форми роботи, що 

дає підставу надалі ширше впроваджувати такі методи в навчальну 

практику.  

Перспективами подальшої роботи є детальніше відпрацювання 

алгоритмів невідкладної медицини. Ці знання потрібні всім медичним 

працівникам, як лікарям, так і медсестрам. Визначення, медична оцінка цих 

станів і практична допомога при них повинна бути бездоганна і виконана на 

відмінно. Неможливо виконати допомогу на «задовільно» чи «відмінно» 

при анафілактичному шоці, гіпертонічному кризі, гіпер- чи гіпоглікемічній 

комах, травматичному, геморагічному шоці та ін. – така допомога може 

бути або виконана, або ні. Тому практика повинна проводитися в об‟ємах, 

достатніх для позитивного результату. Досвідчені викладачі надають 

студентам неоціненну допомогу, контролюючи та направляючи їхню 

самостійну роботу. 
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Таким чином, поєднання модернізованого матеріально-технічного 

забезпечення та кваліфікованого викладацького ресурсу дає можливість 

відповісти на виклики сьогодення щодо якісного навчання студентів у такій 

динамічній та складній галузі, як медицина.  

 

ЗАСТOСУВАННЯ ІННOВАЦІЙНИХ ПІДХOДІВ ДO 

ПРOЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКOЛІ 

К.С. Галушкo  

Кафедра біoлoгічнoї фізики та медичної інфoрматики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Букoвинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сьoгoднiшнiй день немoжливo уявити навчальний прoцес у вищiй 

шкoлi без використання iнфoрмацiйних технологій i засoбiв навчання. Саме 

сучасні iнфoрмацiйнi технології зрoбили можливим дoступ кожного 

фахiвця до величезної кiлькoстi рiзних видiв iнфoрмацiї. Змiни, якi 

вiдбуваються в сучасному суспiльнoму життi, потребують рoзвитку нових 

засобів oсвiти, педагогічних технoлoгiй, якi сприяють індивідуальному 

рoзвитку oсoбистoстi, твoрчiй iнiцiативi, навичкам самoстiйнoї рoбoти в 

iнфoрмацiйних пoлях, фoрмуванню в студентства універсального вмiння 

ставити i вирiшувати завдання для рoзв‟язання прoблем, якi виникають у 

життi та прoфесiйнiй дiяльнoстi. Акцент ставиться на фoрмування в 

майбутнiх медичних i фармацевтичних працівників уміння самoстiйнo 

мислити, здoбувати i застoсoвувати знання, ретельно oбмiркoвувати 

прийняття рiшень та чiткo планувати дiї, ефективно спiвпрацювати в 

рiзнoманiтних за складом i прoфiлем групах, бути вiдкритими для нових 

контактів i культурних зв'язкiв. Усе це пoтребує широкого впрoвадження в 

навчальнo-вихoвний прoцес альтернативних форм i метoдiв ведення 

освітньої дiяльнoстi.  

Студенти ВНЗ мають можливість використовувати ширoкий спектр 

засобів комунікацій обробки i збереження iнфoрмацiї: персональні 

кoмп‟ютери, Iнтернет, кабельне i супутникoве телебачення, мобільний 

зв'язoк, тoщo. Oтже, традицiйне навчання зазнає змiн на всіх стадiях 

навчального прoцесу: підготовка курсiв, прoведення занять, викoнання 

дoмашнiх завдань, підготовка диплoмних та магістерських рoбiт. 

Кoмпетентнiсний пiдхiд, який пoкладенo в oснoву нових стандартiв, 

пoтребує від викладачi в нових форм дiяльнoстi, змiн пiдхoду дo навчання, 

підвищення квалiфiкацiї. Iннoвацiйне навчання дoпoмагає не тільки дoсягти 

фoрмування в студентiв визначених кoмпетентнoстей, а й реалізувати 

дoслiдницький пiдхiд дo вивчення кожної дисциплiни. Мoтивацiя стає 

важливим крoкoм на шляху вибoру завдання; змінюється форма кoнтрoлю: 

студента кoнтрoлює кoмп‟ютер; у студентів рoзвиваються вмiння працю-

вати скoнцентрoванo, не заважати iншим, рoзвиваються навички 

кoмунiкативнoї культури; незалежнo від складнoстi та новизни самoстiй-

нoгo завдання студент може вирiшити йoгo, правильнo та економно 

рoзпoдiляти власнi сили, він також може рoзрахoвувати на допомогу 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 342 

oднoгрупникiв, дoвiдникiв, навчальних пoсiбникiв, викладача; формується 

інша нiж на традиційному заняттi, культура пoведiнки викладача. Iннo-

вацiйнi iдеї мають бути адекватними реальним пoтребам студента. Вoни 

пoвиннi трансфoрмуватись у конкретні технoлoгiї, цiлi та завдання. 

Викoристання iнфoрмацiйних технологій може вiдбуватися рiзними 

спoсoбами, відповідно до пoтреб кoнкретнoгo типу заняття, рівня володіння 

рiзними прoграмами та наявнoстi сертифікованих прoграм у системi вищої 

oсвiти. Цi пoтреби можна класифiкувати за такими критерiями: викoристан-

ня iнфoрмацiйних технoлoгiй як у фрoнтальнiй, так i в групoвiй рoбoтi; 

переважнo фрoнтальнi фoрми рoбoти; використання електрoнних 

пiдручникiв тiльки як засобу самoнавчання; використання окремих типiв 

файлiв (зoбраження, вiдеo, аудio, анiмацiї) з електрoнних засобів 

навчальнoгo призначення, з дистанцiйних курсiв, з певних матеріалів 

мережi Iнтернет; ствoрення власних занять через інтеграцію рiзних oб‟єктiв 

в oдин фoрмат – презентацiї, web-стoрiнки. Викладач має напрацювати свiй 

стиль i метод педагогічної дiяльнoстi. Велике значення має не тiльки 

налаштування всіх викладачiв на пoзитивний результат, а й правильні дiї з 

бoку адмiнiстрацiї, яка сприятиме успiшності інноваційної дiяльнoстi.  

Oтже, iннoвацiйнi технoлoгiї – це неoбхiдний інструмент сучаснoгo 

викладача. У них закладено пoтужний пoтенцiал для підвищення профе-

сійної майстернoстi та дoсягнення мети, пoставленoї державними стан-

дартами вищої oсвiти, – пiдгoтувати спеціалістів до майбутньої професійної 

дiяльнoстi та самoстiйнoгo життя.Але ми не пoвиннi забувати, що oснoвне 

завдання oсвiти – не прoстo дати людинi певну суму знань з тих чи інших 

дисциплiн, а й вихoвати всебічно рoзвинену oсoбистiсть. 

 

ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕДІАТРІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ 

М.Н. Гарас 
Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Метод проблемно-орієнтованого навчання, який зародився понад 

чверть століття тому, набув поширення у практиці викладання різних 

дисциплін в університетах та інших закладах освіти. Він якнайкраще від-

повідає усім стадіям навчального циклу, послідовно стимулюючи види 

діяльності, характерні для специфічних стилів конкретного досвіду, рефлек-

сійного спостереження, абстрактної концептуалізації та активного експери-

ментування. Це зумовлює можливість комплексного використання стилів 

навчання під час викладання за методом проблемно-орієнтованого навчання.  

Саме шлях засвоєння знань та формування вмінь через розв‟язання 

проблемних ситуацій у процесі підготовки медичних працівників дозволяє 

подолати розрив між теорією і практикою, інтегрувати різноманітні 

дисципліни у контексті майбутньої професійної лікарської діяльності у 
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галузі та спрямувати студентів на самостійний активний пошук рішення та 

самоосвіту. 

За результатами анонімного анкетування 60 студентів-випускників  

курсу медичного факультету спеціальності «Лікувальна справа» Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медич-

ний університет», котрі брали участь у проведенні занять з дисципліни 

«Педіатрія, дитячі інфекції» з елементами впровадження проблемно-

орієнтованого навчання (36 годин), основними позитивними рисами проб-

лемно-орієнтованої методики анкетовані студенти вважали командний 

характер роботи, можливість відкритої дискусії, реалістичність та практич-

на спрямованість випадків, мультидисциплінарний підхід до віртуального 

пацієнта з розвитком клінічного мислення, а також можливість самостій-

ного прийняття рішень та аналіз їх адекватності. Проведений дискретний 

аналіз субгруп студентів, котрі для методики використовували адаптовані 

клінічні випадки, розроблені науковцями Університету святого Георгія 

(Лондон) та співробітниками Буковинського державного медичного універ-

ситету (Чернівці) показав відсутність статистично достовірних відмінностей 

у відповідях щодо характеристик методики проблемно-орієтованого 

навчання. Серед опитаних 86% випускників запропонували розширити 

впровадження методики проблемно-орієнтованого навчання на випускному 

курсі при вивченні інших дисциплін. 

Таким чином, проблемно-орієнтоване навчання є інноваційною нав-

чальною технологією, започаткованою в медичній освіті із рядом переваг, 

що дозволяє рекомендувати його до ширшого впровадження у закладах 

вищої медичної освіти з використанням методичного забезпечення, розроб-

леного як закордонними партнерами, так і вітчизняними науковцями. 

 

SIMULATION TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN MEDICINE 

O.S. Godovanets, N.I. Kovtyuk, N.M. Сhaikovska 

Department of Pediatrics, Neonatology and Perinatal Medicine 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

The implementation of the high-priority national projects in healthcare, the 

processes of reforming and modernizing it, have identified the topical issue of the 

professional training for medical workers. 

At present, there are a number of problems in the training of specialists 

both in medical institutions of Ukraine and in practical healthcare, as well as in 

world practice, which are of particular importance and determine the quality of 

the health care provision to the population. Such problems could be, first, the 

accessibility restriction on biological material and training opportunities in direct 

work with patients; second, there are some problems with the introduction of 

advanced methods of diagnostic and therapeutic manipulation into practice, and 

finally the impossibility of an objective and standardized assessment of the 

quality of treatment. 
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Current trends in medical education offer to use the simulation 

technologies in order to achieve the maximum possible degree of realism when 

simulating various clinical scenarios, as well as the development of technical 

skills of individual diagnostic and therapeutic manipulations. 

Simulation training in medicine is a set of modern technologies for 

practical training and assessment of medical personnel, which includes the 

development and application of practical skills at the level of automatism, 

making adequate decisions based on the simulation of clinical and other 

situations, including emergency, as close as possible to the real conditions. 

Simulation in medical education is modelling of the process, primarily 

through mechanical and computer technology. Modern simulation technology 

allows evaluating the accuracy of practical skills, review of reporting statistics 

and investigating the clinical case in each individual situation. 

Thus, simulation technologies should be considered in the training of 

students not only as an integral part of clinical training but moreover, as one of 

the mechanisms that trigger and formulate clinical thinking at a high and 

motivated level. Consequently, these forms of learning require determined 

methodological support and supervision by leading educational and 

methodological associations, scientific evaluation and further research as well as 

improvement. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПІДГОТОВЦІ 

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

А.В. Гошовська 

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Впровадження кредитно-модульної системи для підготовки студентів 

у закладах вищої освіти спонукає до необхідності впровадження сучасних 

дидактичних технологій для кращого запам'ятовування та завоєння нового 

теоретичного матеріалу. 

Використання сучасні дидактичні технології у викладанні  нового 

теоретичного матеріалу є запорукою формування професійних навичок, 

знань та вмінь студентами в майбутній лікарській діяльності. Враховуючи 

зорову, слухову, емоційну пам'ять, засвоєння матеріалу, методи викладання 

мають бути, в першу чергу, різноманітними, ілюстрованими, відповідати 

меті, цілям заняття та формувати у майбутнього лікаря навички 

узагальнення і прийняття рішення.  

Для усвідомлення та зафіксування структурно-логічного ядра теми 

весь об'єм нового теоретичного матеріалу слід поділяти на основні підроз-

діли з обов'язковим виділенням основних елементів та основної характе-

ристики теоретичного матеріалу. Враховуючи майбутню спеціальність 

лікаря, особливу увагу слід приділяти відпрацюванню практичної частини, 

зокрема, практичних навичок біля ліжка хворих. Саме відпрацювання 

конкретної практичної навички самостійно кожним студентом, є основним 
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джерелом знань для майбутнього лікаря. Для правильного здійснення пос-

лідовності дій при виконанні практичних навиків слід використовувати 

«метод демонстрації». При цьому залучати студентів до перегляду слайдів, 

відеофільмів, навчальних відео, маніпуляцій, оперативних втручань,  які 

здійснюються в лікувальній установі. 

Для стимуляції мислення, творчих здібностей, вміння висловлювати 

свої думки, судження, виступати і відстоювати свої пропозиції слід 

використовувати досить ефективні методи у вигляді «мозкового штурму», 

«кейс методу».  

Досить ефективним методом для кращого запам'ятовування та 

відтворення нового теоретичного матеріалу є метод у вигляді «групової 

дискусії», під час якого більшість запитань та відповідей висловлюють самі 

студенти із залученням всіх до активного обміну отриманої інформації. 

Поєднане використання сучасних дидактичних технологій у вищих 

начальних медичних закладах, які навчаються за кредитно-модульною сис-

темою, є запорукою успіху до кращого сприйняття, відтворення та запа-

м'ятовування нового теоретичного матеріалу та ефективного використання 

отриманих знань на практиці студентами-медиками. 
 

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ЯК ЗАСОБУ  

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ХІРУРГІЯ» СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

А.Ф. Гринчук 

кафедра хірургії № 1 

Вищий державний навчальний заклад України  

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Вивчення хірургії є важливим розділом підготовки студентів-медиків. 

У світлі сучасних вимог до навчання майбутніх фахівців, зумовлених 

реформуванням системи охорони здоров‟я і медичної освіти в Україні, 

їхнім наближенням до світових стандартів і вимог, надзвичайно актуальним 

постає питання поглибленого оволодіння практичними навичками. Водно-

час, впровадження нового закону України «Про вищу освіту» передбачає 

зміни навчальних програм, скорочення кількості аудиторних занять, 

зокрема й з хірургії. Значний акцент робиться на самостійному навчанні 

студентів, а саме, дистанційному. Слід також зауважити, що робота під 

керівництвом викладача у будь-якій формі відбувається в межах певної 

теми, що звужує можливість демонстрації студентам різноманітних 

хірургічних маніпуляцій та пацієнтів. Окрім того, перебування студентів на 

клінічній базі кафедри обмежене часовими рамках аудиторного заняття, а 

велика кількість лікувально-діагностичних маніпуляцій відбувається в 

позааудиторний час. Звісно, значна частина студентів відвідує відділення в 

позааудиторний час (наприклад чергування лікарів стаціонару), проте це 

може бути обмежено погодніми умовами, великою відстанню до місця 

проживання студента, тощо. Отже, насущні проблеми сьогодення 
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спонукають до пошуку нових ефективних засобів щодо повноцінного 

засвоєння лікувально-діагностичних маніпуляцій. 

Одним із новітніх напрямків навчання у ВНЗах є використання 

модерних технологій. Зокрема, відмітною ознакою останнього десятиліття є 

надшироке розповсюдження смартфонів і різноманітних мобільних додат-

ків, без використання яких годі уявити собі нинішню молодь. Занурення у 

цифровий світ, «зависання» у соціальних мережах вважають однією з хво-

роб сучасного суспільства. Проте цей недолік за раціонального підходу 

можна обернути на користь. Серед позитивних наслідків спілкування у 

соціальних мережах можна виділити якраз можливість живого спілкування 

в реальному часі з пацієнтами та спостереження за ходом лікування. 

Важливим є питання вибору «інструменту», який найкраще підходить 

для таких потреб. Головна мета – знайти той, що дозволить студентам бути 

активними та зацікавленими. І хоча багато соціальних медіа пройшли свій 

період проб і помилок, постійно з‟являються нові. 

Одним із найцікавіших додатків, який нещодавно вийшов на арену 

соціальних медіа, є Periscope. В усьому світі, просто зараз, люди транслюють 

в прямому ефірі свої відео в цьому додатку. Про це говорять багато людей, і 

це найновіша форма соціальних мереж. Додаток завантажують на свій 

мобільний пристрій із сайту www.periscope.tv або App Store (Apple) або Play 

Store (Android). У нього заходять з Twitter або створюють новий профіль. 

Після цього починають дивитися прямі трансляції, створені людьми у будь-

якій точці світу. Обирають країну, місто, переглядають назви трансляцій. 

Викладач може починати пряму трансляцію для студентів у момент 

виконання певної маніпуляції (операції, перев‟язки, забору біологічних рідин 

для дослідження) з одночасним роз‟ясненням тонкощів техніки виконання. 

Важливо те, що викладач може обмежувати коло «глядачів» з етичних 

міркувань. 

Важливо, що є змога спілкуватися, наприклад, з студентами-медиками, 

чи лікарями з інших країн. Своїм візаві можна надсилати текстові 

повідомлення. Тему спілкування, складність розмови можна обирати і змі-

нювати за власними уподобаннями, рівнем володіння мовою співрозмовника.  

Суттєвою перевагою є можливість збереження такої бесіди на своєму 

пристрої з наступним завантаженням на YouTube для постійного публіку-

вання та перегляду. Відео з Periscope можуть бути відтворені до 24 годин 

після прямої трансляції, зокрема у присутності викладача та інших 

студентів. Під час такого відтворення є можливість обговорити технічні 

нюанси процедури, що виконувалась. 

Отже, перевагами вдосконалення практичних навичок за допомогою 

соціальної мережі Periscope є безпосереднє споглядання у процесі якого 

студенти поповнюють базу теоретичних знань, розвивають клінічне мис-

лення.  Поряд з цим, є змога повторного перегляду трансляцій з метою 

аналізу певних проблемних моментів, який можна проводити як самостійно, 

так і з викладачем під час аудиторних занять, що суттєво сприяє поглиб-

ленню знань студентів, а також допомагає пожвавити хід заняття.  
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THE MODERN ORGANIZATIONAL FORM OF A VIRTUAL 

UNIVERSITY IS A MODEL OF TELE-EDUCATION 

M.I. Grytsiuk 

Department of Social Medicine and Public Health 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Distance teaching is increasingly distributed in developed countries. It 

becomes of particular importance for advanced training in connection with 

accelerating the development of medical science and the need to constantly 

develop new methods of diagnosis and treatment. To do this, teleconference 

methods are increasingly used in videoconferencing. Teaching (tele-education) 

with medical knowledge and techniques is a dynamic process, the basic 

principles of which are: life-long learning, medical knowledge advocacy, 

interactive learning, learning "without borders", continuous vocational training 

using telemedicine and Internet technologies. 

The significance of these methods and the intensity of their use increase 

significantly with the development of educational telecommunication 

technologies. In simple words, the interactive interaction between everyone who 

learns, and not only between the teacher and the student, is an important source 

of knowledge. The development of these methods is related to the conduct of 

training collective discussions and conferences. Technologies of audio, graphic 

and video conferencing allow actively developing such methods in distance 

education. 

Computer conferences play a special role in the learning process of 

distance learning, allowing all participants to exchange written communications 

both in synchronous and in asynchronous mode, which has a great didactic value. 

Computer-mediated communications allow more active use of learning methods 

such as debate, modeling, role-playing games, discussion groups, brainstorming, 

Delphi methods, nominating group methods, forums, and project teams. 

For example, the Brainstorming method is a strategy for engagement that 

allows groups of students to effectively generate ideas. This method encourages 

team members to think creatively and develop the ideas of other members of the 

group. The main goal of the "Brainstorming" method is to create a fund for ideas 

on a specific topic. When a brain attack excludes criticism, free associative 

judgments are encouraged. The "Delphi" procedure is a method for implementing 

a reliable consensus of the nominal group of students through a series of 

questionnaires. Initially, each participant in such a group is asked to formulate 

and reordering ideas. Then a common list of ideas is made, which received the 

highest priority of individual participants, then the second on importance, etc. as 

long as the list of each participant is not exhausted. After that, everyone is invited 

to discuss ideas. 

The main types of organizational structures of university distance 

education include: 

• units of distance learning (distance education) in traditional universities; 

• consortium of universities; 
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• open universities; 

• virtual universities. 

A characteristic trend of distance education is the union of organizational 

structures of universities. Thus, in recent years a new type of organizational 

structure of distance university education - a consortium of universities - has 

developed. Remote creation services make a special organization that unites and 

coordinates the activities of several universities. The consortium of universities 

offers a set of courses developed at various universities - from courses for 

university entrants to courses for academic degrees. 

The basis of the new education system lies in the principle of openness, 

which refers to higher education: 

• open income to a higher education institution, that is, the waiver of any 

conditions and requirements for enrollment, in addition to reaching the required 

age (18 years), 

• open planning of training, that is, the freedom to streamline an individual 

learning program by choosing from a system of courses: 

• freedom in choosing the time and rate of education, that is, admitting 

students to higher educational institutions throughout the year and the absence of 

fixed terms of study; 

• freedom in choosing a place of study: students are physically absent from 

the classroom for most of the time and can independently choose where to study. 

Conducting the principle of openness has led to significant organizational 

innovations that have become practically feasible through the introduction of new 

technologies for the preservation of processing and transmission of information. 

The model of tele-education has recently appeared, but it leads to radical 

changes in the organization of modern education. This is clearly manifested in the 

fact that on the basis of this model began to develop a new organizational form of 

modern education - virtual universities. This form of study is seen as a new 

model of education that has just emerged. 

This model fully implements those potential possibilities for restructuring 

education systems that have teleconferencing technologies that are used for 

educational purposes. These technologies allow all learning groups to meet 

faculty and with each other, being at any distance from each other. Such modern 

communication tools are supplemented by computer training programs to replace 

outdated printed texts, audio and video films. 

The emergence of such a model of distance education leads to the fact that 

education is carried out not only at a distance, but also regardless of its 

foundation. Such a model has not yet been fully implemented. She faces 

significant difficulties, in particular, the problem of obtaining public recognition 

and the right to issue diplomas and certificates, to assign the appropriate degrees 

(the problem of accreditation of the virtual university). The overcoming of these 

complexities and the full development of the virtual university model will mean 

profound changes in the organizational structure of modern education. 
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ SMART BOARD В 

ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРИ ВИВЧЕННІ 

БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ 

Н.В. Давидова 

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Стрімкий розвиток науки та постійна модернізація методів організації 

навчального процесу вимагають впровадження нових освітніх технологій 

подання та відображення інформації. Нові навчальні програми, які активно 

розробляються вищими навчальними закладами в системі медичної освіти, 

орієнтовані на ефективне впровадження інтерактивно-навчальних техно-

логій та інноваційно-педагогічних підходів у процес здобуття знань.  

Біологічна хімія є фундаментальною дисципліною в системі медичної 

освіти. Зміст біохімії як базової навчальної дисципліни відрізняється малою 

варіативністю, оскільки когнітивний компонент у ній дуже важливий. Отже, 

саме глибоке розуміння суті реакцій внутрішньоклітинного метаболізму, їх 

взаємозв'язку, механізмів регуляції і енергозабезпечення процесів життє-

діяльності є обов‟язковим для майбутнього лікаря. 

Однією із важливих та найефективніших складових сучасних інфор-

маційних технологій навчання є смарт-технології. У ВДНЗ України «Буко-

винський державний медичний університет» запроваджене поєднання 

традиційних та новітніх освітніх інформаційно-комунікаційних технологій, 

зокрема з використанням інтерактивної дошки SMART Board. Викорис-

тання SMART Board на практичних заняттях при вивченні біоорганічної і 

біологічної хімії дозволяє викладачу ефективніше розв‟язувати освітньо-

виховні завдання: вільно підтримувати комунікацію з аудиторією, забезпе-

чувати більшу зосередженість на навчанні, розширяти дидактичні 

можливості у викладанні дисципліни. 

Використання дошки робить легким та наочним написання довгих 

метаболічних шляхів (гліколіз, глюконеогенез, пентозофостфатний цикл 

тощо), виділення ключових метаболітів та регуляторних ферментів при 

вивченні динамічної біохімії. Тактильне управління дає змогу легко відко-

ригувати написане, швидко знайти і продемонструвати необхідну інфор-

мацію, зробити графічні і текстові коментарі до теми тощо. Для кращого 

розуміння регуляторних механізмів та процесів, в основі яких лежать каска-

ди ферментативних реакцій (дія вторинних посередників, ренін-ангіотен-

зин-альдостеронової системи, процеси зсідання, фібринолізу), ефективним є 

використання схем, флеш анімацій та відеоматеріалів.  

Дуже ефективними при вивченні молекулярної біології є тривимірні 

моделі та анімації процесів реплікації, транскрипції, трансляції, що полег-

шує засвоєння цього складного розділу для студентів. 
Наочним та ілюстративним є демонстрація фотографій хворих із ха-

рактерними симптомами хвороб, в основі яких лежать порушення біохіміч-
них процесів, поряд із результатами лабораторних досліджень цих пацієнтів. 
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Легка навігація дає можливість швидко переміститись до ілюстрації 
метаболічного процесу, який порушений в даному випадку. 

При виконанні лабораторного практикуму на екрані дошки схемати-
чно представлено хід роботи, на ньому ж можна записати в таблицю резуль-
тати вимірювань, скористатись калібрувальним графіком або розрахувати 
результат, користуючись онлайн-калькулятором. Демонстрація приладів та 
методів, які не входять до лабораторного практикуму курсу біоорганічної і 
біологічної хімії, але широко використовуються в практичній та експери-
ментальній медицині, дозволяє майбутньому лікарю бути обізнаним у 
сучасних методах досліджень.  

Підключення до мережі Інтернет дозволяє мати доступ до онлайн-
ресурсів, зокрема СДН Moodle БДМУ, на якому завантажені усі необхідні 
методичні матеріали, можна провести тестування та здійснити перевірку 
знань відразу в усій навчальній аудиторії, тобто організувати якісний 
зворотний зв‟язок між викладачем та студентами. 

Використання інтерактивної дошки SMART Board значно полегшує 
опрацювання тестових завдань для підготовки студентів до складання іспиту 
IFOM, оскільки більшість з них супроводжуються ілюстративним матеріалом 
(таблицями, фотографіями хворих, результатами лабораторних досліджень).  

Використання SMART Board передбачає ретельну попередню 
підготовку викладача до заняття. Спеціальне програмне забезпечення, яке 
використовується для підтримки роботи інтерактивної дошки, дає змогу 
легко працювати з текстами, фото, аудіо- та відеоматеріалами, Інтернет-
ресурсами. Але наявне прикладне програмне забезпечення SMART Notebook 
не повністю відповідає вимогам вищої школи. Наявні на сайті готові 
шаблони є надзвичайно спрощеними, поданими у ігровій формі та 
орієнтовані переважно на молодшу школу. Створення власних або 
перебудова існуючих схем, шаблонів занять, тестових завдань, внесення 
коректив чи додаткових коментарів потребує значних зусиль, винахідливості 
та часу викладачів. 

Отже, не дивлячись на деякі складнощі, використання інтерактивної 
дошки SMART Board на практичних заняттях при вивченні курсу 
біоорганічної і біологічної хімії значно розширює можливості подання 
навчальної інформації, підсилює мотивацію до навчання та спонукає 
пізнавальні інтереси студентів, покращує засвоєння інформації, сприяє 
формуванню професійних компетентностей, робить заняття цікавими як для 
студентів, так і для викладацького складу. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОНЛАЙН-ТЕСТУВАННЯ ПІД ЧАС 
ЛЕКЦІЇ З МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ 

С.Є. Дейнека, А.О. Міхєєв, Н.Д. Яковичук,  
Д.В. Ротар, А.В. Гуменна, В.В. Бендас 

Кафедра мікробіології та вірусології 
Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
На кафедрі мікробіології та вірусології вже впродовж декількох років 

традиційно практикується наприкінці лекції розбір тестових завдань, що 
базуються на теоретичних знаннях, отриманих студентами під час даної 
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лекції. Однак раніше це проводилось в усній формі і складалась стандартна 
ситуація, коли активно працювали лише найкращі студенти, а більшість 
залишалась неактивною. Тому, переслідуючи мету - збільшити інтерес та 
навчальну активність більшої кількості студентів, нами в минулому 
навчальному році за допомогою онлайн-сервісу Гугл Форм (Google Forms) 
проведено онлайн-тестування студентів за тестовими завданнями з теми 
вибраної лекції. Вказане онлайн-тестування проводилося з використанням 
індивідуальних мобільних засобів студентів (смартфонів, планшетів та ін.) 
через WiFi-мережу теоретичного корпусу університету чи мобільний 
інтернет. 

Однак, оскільки всім присутнім на лекції студентам послідовно де-
монструвалися однакові тестові завдання, на які ними вже індивідуально 
вибиралися вірні варіанти відповідей, не виключався і «колективний внесок» 
у результати тестування, що не давало максимально об‟єктивного результату. 

Саме тому, прагнучи збільшити індивідуальну складову при прове-
денні онлайн-тестування в цьому навчальному році, нами удосконалено 
програмне забезпечення, що дало змогу кожному студенту дати тестові 
завдання в своїй послідовності та зі своєю послідовністю варіантів відповіді.  

Вказане, на нашу думку, збільшило інтерес до теоретичних знань, що 
отримуються студентами під час даної лекції, та навчальну активність 
більшої кількості студентів. А отримані при онлайн-тестуванні результати, 
наприклад, узагальнені відсотки вірних відповідей на окремі тестові 
завдання, дозволили зразу ж оперативно розібрати результати тестування і 
зупинитися на типових помилках, яких припустились студенти при 
тестуванні. Наприклад, при проведенні онлайн-тестування під час лекції з 
теми «Імунна система організму людини. Антигени. Антитіла.», в якому 
взяло участь 326 студентів 2 курсу медичних факультетів № 1 та № 2, 
середні відсотки вірних відповідей на окремі тестові завдання знаходилися 
в межах  від 12 % до 58,3 %. Тому, при подальшому розборі використаних 
тестових завдань лектором зверталося більше уваги на тестові завдання, які 
гірше засвоєні студентами, проводився більш детальний розбір окремих 
дистракторів з обгрунтуванням правильного вибору відпвіді на задане 
тестове завдання. 

Таким чином, аналіз отриманих нами результатів онлайн-тестування 
під час лекцій дозволив резюмувати, що удосконалення програмного 
забезпечення, яке дало змогу кожному студенту дати тестові завдання в своїй 
послідовності та зі своєю послідовністю варіантів відповіді, збільшило 
індивідуальну складову при проведенні онлайн-тестування, активізувало 
навчальну діяльність більшої кількості студентів під час лекцій та збільшило 
інтерес до теоретичних знань, що отримуються студентами на лекції. 
 

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
Т.І. Доманчук 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 
Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Сьогодні найбільш популярними інноваційними методами навчання, 

які дозволяють використовувати нові технології викладання є: контекстне 
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навчання, імітаційне навчання, проблемне навчання, модульне повне 
засвоєння знань, дистанційне навчання. 

Розглянемо вище наведені методи більш детально. 

Контекстне навчання. Ґрунтується на інтеграції різних видів 

діяльності студентів: навчальної, наукової, практичної. При контекстному 

навчанні основним є не передавання інформації, а розвиток здібностей сту-

дентів компетентно виконувати професійні функції, вирішувати професійні 

проблеми та завдання, тобто опановувати цілісну професійну діяльність. У 

таких умовах відбувається перехід діяльності від навчання до формування 

навичок виконання професійних обов‟язків. Студент усвідомлює, що було 

(усталені зразки теорії і практики), що є (виконувана ним пізнавальна 

діяльність) і що буде (модельовані ситуації професійної діяльності). Все це 

мотивує пізнавальну діяльність, і, як наслідок, навчальна інформація й сам 

процес учіння набуває особистісного смислу, інформація перетворюється в 

особисті професійні знання студента. 

Імітаційне навчання. Імітаційну технологію навчання найчастіше 

називають технологією «активного навчання». Специфіка імітаційної техно-

логії полягає в моделюванні в навчальному процесі різного роду відносин і 

умов реального життя. Індивідуальна професійна діяльність може 

імітуватися за допомогою, по-перше, методу аналізу конкретних ситуацій, 

по-друге, імітаційних вправ. Загальним для цих видів занять є те, що 

студенти не призначаються на будь-які ролі (посади), а учасники заняття, 

що паралельно або поступово експериментують з об‟єктом практично не 

впливають один на одного.  

Проблемне навчання. Здійснюється на основі ініціювання самостійного 

пошуку студентом знань через проблематизацію (викладачем) навчального 

матеріалу. Проблемна ситуація, що усвідомлюється та приймається студен-

тами до розв'язання, перетворюється у проблему. Проблема, в якій зазначено 

параметри та умови розв‟язання, переходить у проблемну задачу чи проблем-

не завдання. Особливістю проблемного навчання є також те, що воно змінює 

мотивацію пізнавальної діяльності: провідними стають пізнавально-спо-

нукальні (інтелектуальні) мотиви. Інтерес до навчання виникає у зв‟язку з 

проблемою і розгортається у процесі розумової праці, пов'язаної з пошуками 

та знаходженням рішення проблемного завдання або сукупності завдань. 

Модульне навчання. Становить різновид програмованого навчання, 

сутність якого полягає в тому, що зміст навчального матеріалу жорстко 

структурується з метою його максимально повного засвоєння, супровод-

жуючись обов'язковими блоками вправ і контролю за кожним фрагментом. 

Основна мета впровадження модульного навчання – досягнення переходу 

студента на позиції дійсного суб‟єкта навчальної діяльності, здатного 

активно й самостійно, з урахуванням вимог часу та власних можливостей, 

розв‟язувати навчальні, а надалі й виробничі завдання. Реалізація мети 

передбачає зосередження уваги насамперед на психолого-педагогічних і 

соціально-психологічних детермінантах успішності навчання. Переважна 

частина часу відводиться на самостійну роботу студентів з навчально-
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методичною літературою та на виконання навчальних завдань, а наступний 

за часовими рамками інтервал перепадає на практичні й лабораторні 

заняття з обов‟язковим використанням активних методів навчання (проб-

лемних ситуацій, ділових ігор, дискусій) зі здійсненням поточного конт-

ролю. Найменша частина часу відводиться лекційним заняттям, які за 

змістом є вступними (установчими) або оглядовими і, як правило, читають-

ся на початку і в кінці модуля. 

Повне засвоєння знань. Дж. Керролл звернув увагу на ту обставину, 

що в традиційному навчальному процесі завжди фіксовані умови навчання: 

однакові для всіх навчальний час, спосіб пред‟явлення інформації і т.д. 

Єдине, що залишається нефіксованим, це результат навчання. Керролл 

запропонував зробити постійним параметром результат навчання, а умови 

навчання – змінними, підлаштовуватися під досягнення кожним учнем 

заданого результату. Цей підхід був підтриманий і розвинений Б. Блумом, 

який запропонував здатності учня визначати темпом навчання не при 

усереднених, а при оптимально підібраних для даного учня умовах. 

Дистанційне навчання. Це перш за все відсутність необхідності 

ходити в який-небудь учбовий заклад в строго наказаний розкладом час, 

виконувати програму курсу в установленому порядку. ДН забезпечує 

можливість вчитися тоді, коли Вам це зручно, в тому темпі і в такі терміни, 

які ви вибираєте самі. ДН на сучасному світі здійснюється за допомогою 

таких технологій, як Інтернет в голосовому і текстовому режимах, e-mail, 

телефонний і факсимільний зв'язок, відеоконференції і, звичайно ж, тради-

ційна пересилка учбових матеріалів звичайною поштою (друкарських, аудіо, 

відео і електронних учбових матеріалів). Ці технології утворюють сполучну 

ланку між студентом і викладачем, яких можуть розділяти тисячі кілометрів, 

і забезпечують можливість щоденного спілкування. 
Аналіз характеристик інноваційних методів навчання показав, що вище 

наведені методи можуть бути ефективно використані у навчальному процесі 
кожний окремо, але на нашу думку більш ефективний результат можливо 
отримати від комплексного та системного використання деяких методів, 
наприклад, модульне навчання можна поєднати з проблемним навчанням. 

Отже, враховуючи сучасне активне використання інноваційних 
методів навчання, інноваційний шлях розвитку та використання іннова-
ційних технологій викладання у вітчизняних вищих навчальних закладах є 
запорукою їх конкурентоспроможності серед великої кількості, як 
вітчизняних вищих навчальних закладах так й закордонних. 

 
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ BYOD-ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТТЯХ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 
М.А. Іванчук, В.В. Кульчинський  

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 
Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
BYOD (Bring Your Own Device) – це технологія, що дозволяє 

використання власних мобільних пристроїв на роботі. Ця технологія почала 
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розвиватися у першому десятилітті ХХІ ст. в ІТ-компаніях і стала попу-

лярною після впровадження її компанією Intel. На даний час технології 

BYOD починають активно застосовуватися не лише в ІТ-компаніях, а й у 

навчальних закладах. На кафедрі біологічної фізики та медичної інфор-

матики технології BYOD використовуються на практичних заняттях з 

медичної інформатики зі студентами спеціальності «Медицина». Курс 

медичної інформатики передбачає вивчення 12 тем, кожна з яких містить 

теоретичну та практичну складову.  

Практичні завдання під час практичного заняття студенти, за бажа-

нням, можуть виконувати на власних ноутбуках. Це дозволяє студентам 

засвоювати вміння користуватись інформаційними технологіями на звичних 

для них пристроях, що створює можливість для студентів повною мірою 

скористатися можливостями власних пристроїв для вирішення задач, що 

постають перед ними поза заняттями з медичної інформатики. 

Оцінювання теоретичної складової проводиться шляхом тестування. 

Для проведення поточного тестування використовуються google-форми – 

безкоштовний сервіс, розроблений компанією GOOGLE для створення різ-

номанітних опитувальників. При проведенні тестування студенти викорис-

товують власні смартфони. Для доступу до google-форми вони сканують 

QR-код з інформацією про веб-адресу форми та заходять у форму, викорис-

товуючи власний google-аккаунт. Одразу після завершення тестування 

студент бачить власний результат. Крім того, всі результати зберігаються на 

google-диску, що є зручними для подальшого аналізу результатів тестуван-

ня викладачем. Такий спосіб оцінювання теоретичної складової навчання 

поглиблює об'єктивність оцінювання і дозволяє інтерактивно впродовж 

семестру коректувати подачу теоретичної складової предмету студентам 

для кращого засвоєння. 

Використання BYOD-технологій є зручним і для студентів і для 

викладачів, тому на кафедрі планується подальше впровадження їх 

використання.  

 

ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ 

АУСКУЛЬТАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ 

ХВОРОБ 

Т.О. Ілащук, І.В. Окіпняк 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Останнім часом в медичній практиці все більше уваги приділяється 

етичним питанням роботи з пацієнтом,безпеки пацієнта. В умовах запро-

вадження страхової медицини, реформування медичної галузі, питання 

можливості відпрацювання практичних навичків студентами будуть 

набувати ускладненої реалізації. Вирішити проблему якісного оволодіння 

практичними навичками та набуття компетентності майбутнього спеціа-

ліста дозволить запровадження в навчальний процес технологій 
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стимуляційного навчання. Реалістичне моделювання та імітація клінічної 

ситуації з використанням різноманітного сучасного навчального обладнан-

ня дає можливість ефективно відпрацювати компетентності майбутнього 

спеціаліста.  

В навчальному процесі нами активно використовуються тренажери 

для навчання аускультації зі стетоскопом SmartScop. Модель відтворює 

стани серця та легень, обрані викладачем за допомогою дистанційного 

контролю. Студент може вислухати та порівняти різні патологічні 

аускультативні картини серця та легень. Симулятор має 6 серцевих 

областей для вислуховування та 5 легеневих на передній поверхні грудної 

клітки, 10 – на задній, 2 – на боковій. Дистанційний контроль можна 

встановити з 12 відмінних серцевих станів та з 16 – легеневих. Викладач 

може обрати будь-який стан і легко змінити його на інший, щоб студент 

зміг порівняти звуки та встановити відхилення, ефективно та швидко 

відпрацювати навички аускультації. За допомогою тренажера можна якісно 

та предметно провести контроль засвоєння практичних навиків. На 

практичних заняттях відпрацьовано роботу в парі з викладачем та в парі з 

іншим студентом. Технічні параметри тренажера дозволяють проводити 

аускультацію одночасно викладачем та студентом, що дозволяє більш 

детально проаналізувати під контролем викладача вислухану картину та 

зробити необхідні диференційні акценти різних патологічних аускультатив-

них картин. У режимі відпрацювання практичної навики ефективною також 

є аускультація одночасно двома студентами, що значно скорочує час 

засвоєння практичної навички. 

Отже, стимуляційні тренажери для аускультації дають можливість 

відпрацювати конкретні практичні навички, які не завжди відповідно до 

теми заняття можна провести в реальній клінічній ситуації. Навички можна 

відпрацьовувати з великою кількістю повторів для максимального засвоєн-

ня та відпрацювання діагностики рідкісних аускультативних відхилень. За 

допомогою аускультативного тренажера можна провести об'єктивну оцінку 

досягнутого рівня майстерності студентів по вказаній темі. 

 

КЕЙС–МЕТОД ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

НАВИЧОК 

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 

Однією з перспективних технологій навчання стає так звана кейс-

технологія (case-study). Ця технологія являє собою синтез проблемного 

навчання, інформаційно-комунікативних технологій та методу проектів. За 

останні роки кейси досить широко поширилися у практиці навчання. 

Впровадження навчальних кейсів у практику освіти в даний час є досить 

актуальним завданням. 
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Процес оптимізації навчання студентів на кафедрі нервових хвороб, 

психіатрії та медичної психології направлений на підвищення мотивації 

оволодіння знаннями, вміннями і навичками з надання медико-психо-

логічної допомоги хворим. Це зумовлює необхідність впровадження нових 

методик викладання, удосконалення методичних розробок з перевагою 

проблемних, практичних та семінарських занять, поповнення завдань 

підвищеної складності. Кейс-методика – це інноваційний підхід у навчанні, 

тому що саме таким чином вирішується головна проблема навчання: як 

поєднати теорію з практикою і знання з компетенціями. Головне приз-

начення кейс-технологій – розвивати здатність опрацьовувати різні пробле-

ми і знаходити їх рішення, іншими словами навчитися працювати з 

інформацією. 

Перевагою кейсів є можливість оптимально поєднувати теорію і 

практику, що представляється досить важливим при підготовці фахівця. 

Метод кейсів сприяє розвитку вміння аналізувати ситуації, оцінювати 

альтернативи, вибирати оптимальний варіант і планувати його здійснення. І 

якщо протягом навчального циклу такий підхід застосовується багато-

разово, то у того, хто навчається, виробляється стійкий навик вирішення 

практичних завдань. 

Метод кейс-технології розвиває такі аналітичні, практичні, творчі 

навички, як вміння відрізняти дані від інформації, класифікувати, виділяти 

суттєву та несуттєву інформацію, аналізувати, представляти і добувати її, 

знаходити пропуски інформації і вміти відновлювати їх; мислити ясно і 

логічно; вміння використовувати теоретичні знання у повсякденній 

практичній діяльності. Занижений порівняно з реальною ситуацією рівень 

складності проблеми, представленої в кейсі, сприяє формуванню на 

практиці навичок використання теорії, методів і принципів. Однією 

логікою, як  правило, кейс-ситуацію не вирішити. Дуже важливі творчі 

навички в генерації альтернативних рішень, які не можна знайти логічним 

шляхом. Серед комунікативних навичок важливим здобутком є вміння 

вести дискусію, переконувати оточуючих. У ході обговорення напрацьо-

вуються певні соціальні навички: оцінка поведінки людей, вміння слухати, 

підтримувати дискусію або аргументувати протилежну думку, контролю-

вати себе тощо; навички самоаналізу. Незгода в дискусії сприяє усвідом-

ленню та  аналізу думки інших і своєї власної. Моральні й етичні проблеми, 

які виникають, вимагають формування соціальних навичок їх розв‟язання. 

Технологія кейс-стаді робить основний акцент на самостійне 

мислення, здатність доносити свої думки до аудиторії і відповідати на 

критику своїх опонентів. 

Кейс-метод оптимально поєднує теорію і практику, розвиває навички 

роботи з різноманітними джерелами інформації. Учасники навчального 

процесу не отримують готових знань, а вчаться їх здобувати самостійно, 

прийняті рішення в життєвій ситуації швидше запам'ятовуються, ніж 

заучування правил. По-друге, вирішення проблеми, викладеної в кейсі – це 

творчий процес пізнання, який має на увазі колективний характер 
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пізнавальної діяльності. Отже, студенти вчаться дотримуватися правил 

спілкування: працювати в групах, слухати співрозмовників, аргументувати 

свою точку зору, збудувавши логічні схеми вирішення проблеми, яка має 

неоднозначне рішення. У житті студентам знадобиться вміння логічно мис-

лити, формулювати питання, аргументувати відповідь, робити власні 

висновки, відстоювати свою думку. 

Застосування кейс-методу дозволяє сформувати високу мотивацію до 

навчання. Він призначений для розвитку в студентів умінь самостійно 

приймати рішення і знаходити правильні та оригінальні відповіді на 

проблемні питання. 

Таким чином, сучасні прийоми навчання студентів на додипломному 

етапі дозволяють оптимізувати роботу по засвоєнню знань і умінь при їх 

активному використанні в подальшій роботі. 

 

ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ 

«СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ПАЦІЄНТ» ПРИ ВИКЛАДАННІ 

КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

О.Б. Квасницька  

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У більшості країн світу новим напрямком у підготовці високо-

кваліфікованих медичних кадрів є застосування симуляційних технологій. 

Одним із інноваційних методів навчання є методика «Стандартизованого 

пацієнта» (CП). Вона представляє собою ігровий процес при участі «лікар»- 

«пацієнт», який з одного боку дозволяє розвинути практичні навики, а з 

іншого – провести комплексну оцінку професійних компетентностей 

студента. Методика «стандартизований пацієнт» застосовується в 

зарубіжних країнах понад 40 років. Людей, навчених зображувати 

пацієнтів, називали по-різному. На початку 1960-х, їх називали «про-

грамованими пацієнтами», пізніше в 1970-х, – симульованими пацієнтами. 

При використанні для оцінки умінь студентів медичних вузів їх стали 

називати стандартизованими пацієнтами. 

Стандартизований пацієнт – це спеціально підготовлена людина (ак-

тор, студент, лаборант), яка приймає участь у навчанні та оцінці компе-

тенцій студента. Він інсценує (симулює)клінічний випадок, відповідно 

наданому клінічному сценарію та має конкретні установки від викладача і, 

в жодному разі ,не імпровізує. Скарги, які висуває стандартизований 

пацієнт та анамнез можуть бути деталізовані тільки у випадку відповідних 

конкретних питань з боку студента. Патологія, яка існує за умовами задачі 

формується не тільки за рахунок вербальних образів, але шляхом 

демонстрації СП тих чи інших симптомів при об‟єктивному обстеженні 

(імітація артритів, болю та ін.). Додатково можна використовувати 

аудіозаписи легеневих та серцевих шумів, даних лабораторних та 

інструментальних методів обстеження, консультативні висновки спеціа-
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лістів. СП – є ідеальною моделлю для відпрацювання практичних навичок 

на клінічній кафедрі, так як в клініці не завжди здійснюється повноцінний 

розбір кожного хворого та контроль за виконанням об‟єктивного 

обстеження пацієнтів, а також  не завжди  є можливість забезпечити студен-

тів тематичними пацієнтами. У даному ракурсі СП гарантує  вивчення 

студентами пріоритетних захворювань. При цьому можливо уникнути 

деяких проблем етичного характеру, так як пацієнти не завжди готові до 

спілкування зі студентами, як фізично, так і емоційно; паралельно це 

знижує ризик порушення конфендиційності пацієнта. 
Використовуючи СП, студенти вчаться збирати анамнез у пацієнта, 

проводити фізикальне обстеження за структурованим та ефективним 
принципом, вчаться задавати питання, які відносяться до медичного, 
соціального, професійного, алергологічного, трансфузійного анамнезу. 

Студент, яки працює зі СП, веде себе так, як би  він робив це у 
реальних клінічних умовах: один на один з пацієнтом спираючись тільки на 
свої знання. При цьому він звикає працювати за умов обмеженого часу (10-
15 хвилин), що є також одним з важливих критеріїв праці лікаря в 
повсякденних умовах. Тренінги можна багаторазово повторювати, в процесі 
яких студент має змогу виправити свої помилки та подолати проблеми 
емоційного характеру, так як деякі студенти бояться спілкуватись з 
реальними пацієнтами. Позитивним є і той факт, що СП може самостійно 
дати оцінку комунікативним та професійним навикам студента. Якщо 
використовувати СП з контролюючою метою, то дуже важливим фактом є 
використання методики стандартизованої оцінки за чек-листами, що 
дозволяє провести  максимально об‟єктивне оцінювання засвоєних знань.  

Якщо сумувати всі позитивні сторони використання цієї методики 
при викладанні клінічних дисциплін, то можна виділити наступні риси: 
достовірність, контрольованість, реалістичність, зворотність (студент 
негайно отримує зворотну реакцію), практичність, порівняння (результати 
студентів можна порівнювати), безпечність для пацієнта. 

Таким чином, взаємодія зі СП розвиває комунікативні та професійні 
навики, дозволяє студентам отримати перший досвід клінічної роботи. 
Використання методики СП може допомогти навчити міждисциплінарній 
взаємодії, роботі в команді, професійним манерам, може використовуватись 
для створення нестандартної поведінки пацієнта ( агресивний, в депресії), 
для того щоб краще підготувати студента до роботи в реальних умовах. 
Включення СП в програму навчання дозволяє на практиці реалізовувати 
отримані знання. 

 
ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ D-PBL КЕЙСІВ У 

РАМКАХ ГРАНТОВОГО ПРОЕКТУ ТАМЕ 
О.К. Колоскова, Г.А. Білик, Т.М. Білоус 

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 
Вищий державний медичний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Використання клінічних кейсів у процесі навчання в медицині є 

одним з найпоширеніших методів підготовки медичних працівників у світі. 
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Метод проблемно-орієнтованого навчання (D-PBL метод) та використання 

клінічних кейсів допомагають студентам зануритися в реальну лікарську 

практику та надбати клінічний досвід навіть при мінімальному контакті з 

реальними пацієнтами. Так, в рамках проекту Erasmus + ТАМЕ (Training 

against medical errors) були створені 6 клінічних терапевтичних кейсів із 

медичними помилками для проблемно-орієнтованого навчання студентів 

старших курсів. 

Співробітники БДМУ пройшли відповідне навчання на базі Універ-

ситету Святого Георгія у м. Лондон (Великобританія), який має великий 

досвід щодо створення клінічних кейсів медичного спрямування. Процес 

створення клінічних випадків був об‟ємним та тривалим у часі і складався з 

наступних етапів: визначення теми клінічного кейсу; підбір клінічного 

прототипу; визначення медичних помилок, що будуть висвітлені у даному 

кейсі; безпосереднє написання клінічного випадку; внутрішня рецензія 

іншими співробітниками; зовнішня рецензія (працівниками Запорізького 

державного медичного університету); пробне заняття зі студентами; 

отримання студентського відгуку; внесення остаточних правок та 

використання кейсу у роботі зі студентами. 

Загалом робота над кожним клінічним кейсом тривала близько 6 

місяців, а сам процес написання займав близько 3 місяців. Серед труднощів 

у процесі створення клінічного випадку слід відзначити необхідність 

ознайомлення працівника, що створює кейс, із значною кількістю 

літератури за відповідною тематикою; проведення особисто огляду пацієн-

тів з даною патологією, вивчення їх історій хвороб; багаторазові консуль-

тації із вузькими спеціалістами по даному захворюванню; врахування 

клінічних знань студентів; обмеження занять у часі; інтеграцію медичних 

помилок у створений кейс. 

Робота над створенням клінічних кейсів з медичними помилками у 

рамках грантового проекту ТАМЕ дозволила працівникам БДМУ розши-

рити свої професійні медичні знання за певними тематиками, навчитися 

працювати за методикою D-PBL, використовувати програмне забезпечення 

OpenLab та ознайомити студентів із основними медичними помилками, що 

трапляються у медичній практиці. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ КЕЙСІВ З МЕДИЧНИМИ ПОМИЛКАМИ В 

НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ 

О.К. Колоскова, І.В. Геруш, Г.А. Білик, Т.М. Білоус  

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний медичний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сьогодні медичні помилки визнані однією з найпоширеніших 

причин ятрогенії, що наносить часом непоправної шкоди пацієнтам у бага-

тьох країнах світу. Одним із шляхів вирішення даної серйозної проблеми є 

впровадження змін у вищій медичній освіті. Багато навчальних програм у 

медичній освіті вже будуються навколо інтерактивних віртуальних 
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пацієнтів, де студентам надається унікальна можливість навчатися в 

безпечному середовищі з використанням віртуальних пацієнтів, муляжів 

тощо. Однак, освітні програми, спрямовані на підготовку майбутніх медич-

них фахівців для запобігання медичних помилок, існують далеко не скрізь. 

Як і раніше, наявний великий розрив між теоретичною підготовкою сту-

дентів на базі університету та реальною практикою майбутнього лікаря. 

У зв'язку з цим, міжнародний грантовий  проект ТАМЕ (Training 

against medical errors) – навчання з метою уникнення медичних помилок, 

який реалізувався в рамках програми Європейського союзу Erasmus+ з 2016 

по 2019 рр. і об'єднував 10 університетів із 7 країн світу – Великої Британії, 

Греції, Швеції, Чехії, України, Казахстану, В'єтнаму був дуже актуальним в 

умовах сьогодення та сприяв значному розвитку та модернізації медичної 

освіти в університетах-партнерах. Головною ідеєю ТАМЕ було впровад-

ження інноваційних методів викладання, заснованих на проблемно-

орієнтованому навчанні та віртуальних пацієнтах через модифікацію існую-

чих освітніх програм шляхом навчання студентів виявленню та запобіганню 

медичних помилок. Проект був спрямований на формування безпечного 

навчального середовища, де студентам була надана можливість навчатися 

за віртуальним клінічним випадками, заснованими на реальних клінічних 

ситуаціях з можливістю прийняття самостійних рішень. 

ТАМЕ був так само цінним як і науково-дослідний проект у медичній 

освіті. Учасники могли отримати важливу доказову інформацію про 

переваги інноваційних методів навчання і викладання та відповісти собі на 

питання: Чи є зміст в інноваціях? Як краще навчати студентів – традиційно, 

за методом проблемно-орієнтованого навчання чи у поєднанні цих методів 

між собою? 

Кінцеві результати міжнародного проекту ТАМЕ показали, що 

впровадження клінічних кейсів з медичними помилками в навчальну прог-

раму медичних вузів є доречним для студентів старших курсів та на після-

дипломному рівні підготовки у поєднанні з традиційним методом навчання. 

Студенти, що приймали участь у проекті та навчалися на віртуальних 

пацієнтах були більш мотивовані, зацікавлені у навчанні, показували кращі 

результати при складанні модульних контролів з педіатрії та терапії, 

інтегрованого ліцензійного іспиту «КРОК-2». 
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Problem-based learning (PBL) is now considered as a certain idea, 

pedagogical strategy, special style of getting knowledge, due to which it becomes 

possible to learn the issue comprehensively with deep, active, durable contextual 

mastering material from real life situations with maximal use of evidentially 
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substantiated world information resources. Problem-based learning is teaching 

learning method based on unsupervised solution of specified and real problems 

by learners as a motivation stimulus to active of acquiring knowledge.  

There are different PBL models: original Barrows conception of “pure 

PBL”, hybrid PBL model, and traditional model with the elements of solving 

problems: SBL (Subject-Based Learning) – a traditional technology of lecturing 

the material with practical classes in clinic; “Flipped” class – students study at 

home using paper and on-line resources, do certain tasks during practical classes 

with the purpose to consolidate the material; TBL (Team-Based Learning) – 

training in small groups. Students prepare outside the class and cooperate with 

group mates to solve the tasks; MOOC (massive open online course) – on-line 

resources available for everyone assuming an open access to Internet and a 

number of participants; SсBL (Scenario-Based Learning) – case-scenario method, 

authentic cases from real situations with consolidation of specific skills and 

knowledge. 

Problem-based learning is personality-oriented pedagogical method 

motivating students to active learning of the subject by means of active acquiring 

experience in solution various issues to be discussed. PBL method differs from 

others by its stimulation of a student‟s motivation to active learning, construc-

tivism, and a central position of students in educational process. An important 

key element of PBL method is the fact that a clinical task suggested for learners 

activates their independent acquiring knowledge essential for its solution, 

forming skills and abilities of students to find and apply their knowledge in 

available information resources that can be used in real practical situations. 

Moreover, students learn to identify and analyze issues, organize their activity in 

the direction of searching information, correlate the knowledge in different 

subjects obtained at junior years, assess the information obtained, work in a team, 

and train their qualities of a leader. 

Total PBL model should be adapted correspondingly to five objectives:  

1) PBL to achieve epistemic competence. Knowledge is more or less 

proportional, but students are expected to be competent in using their knowledge 

and moving in the direction of problem solving.  

2) PBL to optimize professional actions. Knowledge is assessed by practical 

use and productivity, and problem scenario is based on real application in clinical 

situation in particular. 

3) PBL for interdisciplinary understanding. Knowledge is obtained through 

"know-how" and "know-what", as well as problem-based scenario is overcoming 

gaps between these two directions. 

4) PBL for trans-disciplinary learning. The knowledge assumes 

understanding borders between disciplines, and the problem-based scenario is 

presented in an open format to move forward. 

5) PBL for critical discussions. Knowledge is obtained by a contingent 

contextually and structured inside of multi-dimensional problem scenarios 

suggesting multi-dimensional solutions. 
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Problem-based learning considerably stimulates motivation of students to 

learning and promotes better efficacy of the whole educational process. 
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ХХІ століття – це епоха інновацій, в якій домінантного значення 

набуває прискорений  розвиток інформаційних технологій, які  стають 

домінантними у всіх сферах людської діяльності, і завдяки цьому 

визначають його прогрес. Інформаційні технології також проникли і набули  

специфічного застосування і в галузі освіти, тому пріоритетним напрямком 

державної політики щодо розвитку вищої освіти визначено модернізацію її 

змісту та форм організації навчально-виховного процесу, а також 

впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій. У 

сучасному освітньому процесі проблема інноваційних методів навчання 

залишається однією із актуальних у світовій педагогічній і науково-

дослідній діяльності. Одним із актуальних інноваційних методів є теорія 

мовної комунікації.  

Зв‟язуючим процесом обміну інформацією є комунікація. Перша 

потреба в комунікації на рівні організації пов‟язана з наданням необхідної 

інформації з відповідного питання, щоб дозволяти кожному виконувати 

свою роботу ефективно і сприяти досягненню мети навчання. Щоб 

досягнути ефективного засвоєння і вивчення дисципліни «Фармакогнозія» 

викладач повинен володіти інноваційними технологіями викладання. У 

сучасному викладанні фармакогнозії особливий акцент поставлено на 

можливості якісної передачі інформації викладачем студентам, тобто на 

володінні ним навчального матеріалу. Саме освітні інноваційні технології 

навчання та викладання мають виступати одним із основних інструментів 

діяльності викладача, який окрім багатоаспектного знання своєї дисципліни 

повинен вміти науково доступно та цікаво передати матеріал для студентів. 

Інноваційні освітні технології навчання та викладання забезпечують 

відповідь на одне з найголовніших питань освітнього процесу: як, яким 

чином представити, передати нові знання та створити умови для засвоєння, 

набуття передбачених програмою, навчальним планом вмінь і навичок 

студентами, щоб вони могли швидко ідентифікувати лікарські рослини і 

знати до якої групи біологічно активних речовин вони належать. Тому для 

подання відповідної інформації використовуються різні методи: мульти-

медійні презентації, наочні матеріали, професійно-ділові ігрові технології, 

діалогово-комунікаційні технології, метод проектів та інші. Однак, при 

односторонньому поданні будь якої інформації навчання буде мало 

ефективним. Тому, важливим компонентом мовної комунікації є двосто-

роння дискусія – «зворотній зв‟язок», яка дає можливість студенту у 
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висловленні власної думки з окремих питань навчального заняття. Власне 

такий метод найбільше використовується на практичному занятті з 

фармакогнозії у студентів фармацевтичного факультету. Під час заняття 

студенти діляться на групи, пари, і між ними проводяться бліц-турніри, 

тестування, виконання завдань з ідентифікації гербарних зразків. При дано-

му навчальному процесі зникає жорсткий розподіл ролей мiж викладачем i 

студентом. Студент має можливість залучитись до активного процесу 

спілкування з використанням знань, отриманих із різних джерел інформації 

пiд час самостiйної роботи. Власне таке заняття дає можливість студентам 

більше спілкуватись, відчути кожному учасникові власну значущість i 

необхідність у виконанні загальної справи. Спілкуючись, студент виявляє 

себе індивідом і реалізує свої прагнення бути особистістю, професіоналом. 

Також завдяки спілкуванню здійснюється інтеграція молоді, виробляються 

норми поведінки, взаємодії. Основними мотивами спілкування є потреби у 

пізнанні і самопізнанні, в духовному і емоційному контакті, у безпеці, у 

психологічному захисті, у визнанні, у престижі. Нерідко, в період спіл-

кування проходять суперечки, тому важливими під час спілкування є 

вміння викладача переконати співрозмовника, аби забезпечити повну згоду 

й уникнути конфліктності у комунікативній ситуації. 

Отже, одним з шляхів підвищення якості професійної підготовки  

майбутніх  фахівців  розкриття їхнього творчого потенціалу є  використання  

в  навчальному  процесі  інноваційних технологій, в основу яких покладено 

теорію мовної комунікації. 
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Сучасні реформи в галузі освіти покликані запроваджувати  та 

поширювати в освітній практиці нові ідеї, засоби, педагогічні технології, 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 

опанування  програми з неврології та нейростоматології, постає питання 

про інтенсифікацію, модернізацію та оптимізацію навчального процесу. 

Сучасний студент має доступ до різноманітних джерел інформації – 

від підручника до численних інтернет-ресурсів, проте інформації розріз-

неної, не систематизованої. Провести студента  по раціональному шляху її 

накопичення допоможе тільки викладач. Однією з форм навчального 

процесу, яка допоможе  впоратись з цією проблемою є інтерактивна лекція. 

Лекційні заняття повинні бути основою дисципліни, визначати рівень та 
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обсяг інформаційного навантаження, адаптованою до відповідного курсу. 

Така лекція дає можливість змоделювати наукові або професійні проблеми, 

пов‟язані з конкретним змістом навчального матеріалу. Формулювання 

проблеми спонукає студентів до активної розумової діяльності, до спроби 

самостійно відповісти на поставлене запитання, виникає інтерес до 

матеріалу, що висвітлюється, активується увага. Проте, якість лекції 

залежить не тільки від наукової та професійної, але й від педагогічної 

кваліфікації лектора, уміння грамотно спілкуватися, володіти акторською 

майстерністю. До навчального процесу залучаються новітні  технології, 

зокрема симуляційне навчання, яке  допомагає урізноманітнити традиційні 

форми навчання. Метод застосовується при курації хворого – аналіз 

( логічний ланцюг подій в анамнезі хвороби, патогенезі розвитку 

захворювання) та розв‟язання реальних проблемних ситуацій – 

послідовність дій діагностичного пошуку та лікарських маніпуляцій для 

компенсації патологічного стану або правильної тактики в конкретній 

ситуації. Викладачами кафедри активно готуються алгоритми окремих 

навичок, необхідних для засвоєння студентами.  

Таким чином, на кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної 

психології створені всі умови для якнайкращого засвоєння матеріалу. І в 

значній мірі все залежить від уміння та бажання студентів, майбутніх 

лікарів, стоматологів  здобувати нові знання. 
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У сучасній парадигмі медичної освіти серед фундаментальних науко-

вих розробок значна увага приділяється створенню атмосфери активного 

навчання майбутнього лікаря.   

Метою навчання лікарів інтернів є розвиток професійного клінічного 

мислення, а набуття знань є реалізацією цієї мети. Важливою вимогою до 

майбутнього офтальмолога є не тільки глибоке знання теоретичних питань, 

а також засвоєння вмінь та практичних навичок, що будуть сприяти 

опануванню професії в повному обсязі. Ці завдання в сучасній системі 

післядипломної освіти значною мірою вирішуються через запровадження 

різних варіантів інноваційних технологій на кафедрі офтальмології. 

Метод «інформаційного повідомлення» застосовується переважно під 

час лекцій – аудіовізуальні презентації, слайди, відеофільми. Подальше 

засвоєння лекційного матеріалу проводиться у вигляді коротких співбесід в 

діалоговому режимі (питання – відповідь). 

На семінарах використовується методика «дискусія». Інтерни обмі-

нюються знаннями та поглядами на конкретну проблему по заданій темі, 

яку обговорюють як правило після прослуховування лекції. Це дозволяє 
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навчитися формувати та відстоювати свою думку, одночасно враховувати 

позицію опонента, стимулювати творчий пошук, та розвиток клінічного 

мислення. 

За допомогою «кейс» методики інтерни вивчають реальні складні 

клінічні ситуації та історії хвороби, опановують алгоритми надання невід-

кладної допомоги, визначають тактику подальшого лікування та реабілі-

тації хворих. Робота в команді здійснює розвиток індивідуального та колек-

тивного аналізу ситуації та прийняття рішень. 

«Інтерактивна» методика яка дозволяє стимулювати можливість 

інтернів формувати самостійну, творчу діяльність, найбільш ефективна при 

проведені практичних занять.  

На клінічне практичне заняття запрошується стаціонарний або амбу-

латорний хворий, діагноз якого ще не відомий. Викладач індивідуально 

визначає характер офтальмологічного обстеження на основі якого буде 

формуватися заключний діагноз. 

Кожен з інтернів застосовує опановані практичні навички та прово-

дить одне з рекомендованих досліджень: візометрію, периметрію, тоно-

метрію, тонографію, офтальмоскопію, біомікроскопію з використанням 

офтальмологічної апаратури. 

У процесі обстеження хворого інтерни обговорюють між собою 

характер отриманих даних, аналізують залежність розгорнутого діагнозу від 

величини та характеру показників. Після такого обміну думками викладач 

проводить загальну дискусію, під час якої кожен інтерн повинен обґрун-

тувати свою думку, значення одержаних чинників для постановки 

розгорнутого діагнозу за сучасною класифікацією, відповісти на запитання, 

розібрати помилки та заперечення. 

Інноваційні методики вимагають не тільки досконалого засвоєння 

отриманих знань. Головним є те, що лікар-інтерн зуміє їх використовувати 

в майбутній роботі.  

Таким чином застосування інноваційних технологій у навчанні інтер-

нів забезпечує активізацію клінічного мислення, стимулює самостійне 

прийняття рішень, залучає до реальної творчої роботи. Нові методики та 

різні засоби підходів до діагностики та лікування, проведення невідкладної 

допомоги та реабілітації хворих, рішення проблемних ситуацій, реалізують 

більш ефективну підготовку до практичної діяльності лікаря. 

 

DISTANCE LEARNING IN BUKOVYNIAN STATE MEDICAL 

UNIVERSITY 

O.V. Lazaruk  

Department of Pathologiсal anatomy 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

In terms of our question is relevant qualitative new level of training of 

highly qualified, competitive specialists. The quality of knowledge depends 
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largely on the methods and techniques of teaching and the organization of 

cognitive activity. 

For decades, the educational process was focused on how to give as much 

information to the student, which he will then use its own work. But times change 

and with them the need. Before us teachers raises the main task - to teach 

students to find the information, analyze it and use it. 

The urgency of the use of interactive technology in the classroom due to 

the needs of life. To think a student should learn to teach his act is deliberately 

work independently with educational material. 

Distance learning - non-specific organization of educational process, based 

on a remote application, information and telecommunication technologies. 

Distance education is inherent in a number of positive features which are not 

inherent in traditional, namely the formation of a fundamentally new educational 

space access to education, training comfort, activation of the learning process of 

students. 

Distance learning is a learning, in which teacher and student are physically 

located in different places. This allows students to easily prepare at home, in 

computer classes, library. 

The basis of distance learning in Bucovinian State Medical University is 

MOODLE. 

MOODLE- is a program that allows anyone using Internet to acquire 

educational materials, provide students access to numerous educational resources. 

Using MOODLE, teachers can send new messages to students, distribute, collect 

and verify the problem, estimates electronic journals. 

Distance learning is expanding education market, lowers the threshold of 

accessibility for different social groups and categories of students, reduce the gap 

in quality of elite and mass education. 

MOODLE (Modular Object Oriented environment distance learning) - a 

free open distance learning system, which provides: 

• selecting convenient time and place for learning for the teacher and for 

the student; 

• quality of learning; 

• individualized learning; 

• saving time and money. 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА 

КАФЕДРІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ 

Н.Я. Литвинюк  

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Головною рисою оптимізації навчального процесу в медичних 

навчальних закладах є вдосконалення освітньої парадигми, переосмислення 

та розробка нових цілей, форм, методів, засобів і змісту навчання. 
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Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації викладання 

в навчальних закладах, шляхом впровадження в освітній процес нових 

технологій, які сприяють більш ефективному сприйняттю викладеного 

матеріалу. При цьому студент стає активним учасником свого  навчального 

процесу. Такий підхід робить більш продуктивним сам процес навчання. 

Отже, інтерактивне навчання – це діалогове навчання, коли здійснюється 

максимальне взаємозв'язок викладача і студента. Навчальні заняття повинні 

бути організовані так, щоб усі студенти були залучені у процес навчання 

шляхом не тільки сприйняття, але й активного діалогу. До методів 

інтерактивного навчання відносяться ті, які сприяють активному залученню 

студентів до процесу отримання знань. Навчання супроводжується не 

тільки взаємодією між студентом і викладачем, а й між самими студентами. 

На кафедрі соціальної медицини використовуються наступні методи 

інтерактивного навчання:  

 Рольові ігри; 

 Групове взаємодія; 

 Керована дискусія; 

 Мозковий штурм; 

 Зворотній зв'язок в різних варіантах. 

 Інтерактивна лекція; 

 Звукові презентації; 

 Навчальні фільми; 

Інтерактивна лекція являє собою застосування викладачами 

наступних активних форм навчання: 

 Демонстрація слайдів; 

 Звукові презентації з найбільш складних питань теми лекції; 

 Навчальні фільми – в кінці лекції; 

 Зворотній зв'язок – в кінці лекції; 

 Керована дискусія – в кінці лекції. 

Ефективність навчання особливо підвищують звукові презентації, які  

використовуються як на лекціях, так і на практичних заняттях. Перед по-

казом презентації студентам ставлять кілька ключових питань для 

подальшого обговорення. Лектор зупиняється на заздалегідь відібраних 

кадрах і проводить дискусію. Дуже важливим аспектом є паралельна 

передача в одному програмному продукті різних видів інформації: візуаль-

ної, звукової, а також анімації. Проведення занять повинно здійснюватись 

так само з елементами проблемно-орієнтованого навчання шляхом обгово-

рення конкретних випадків у малих групах. Такий підхід до вивчення 

матеріалу дозволяє викликати пізнавальний інтерес у студентів, організу-

вати процес спілкування з ними так, щоб студенти прагнули самі пізнати 

істину. Найбільш ефективні й апробовані з них: мультимедійні презентації, 

ділові ігри, навчальні дискусії, «мозкові штурми» і ін. Всі вищевказані 

методи навчання дозволяють поетапно закріпити навчальний матеріал з 
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предметів кафедри, навчити майбутніх лікарів загальної практики працю-

вати самостійно. 

Таким чином, для оптимізації навчального процесу необхідне об'єд-

нати теоретичні знання і практичні навички, що дозволяє глибше вивчити 

предмети, що викладаються на кафедрі, формувати практичне мислення, 

підвищити інтерес до навчання в цілому. 

 

ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ МЕДИЦИНІ 

Л.Г. Логуш, І.Л. Куковська, В.Д. Мойсюк, В.І. Стефанчук 

Кафедра медицини катастроф та військової медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На даний час на теренах нашої держави має місце затяжний збройний 

конфлікт, який супроводжується значними санітарними втратами, а також 

матеріальними, фінансовими, соціальними та психологічними збитками. 

Характерною особливостю даного збройного конфлікту є значне 

збільшення кількості санітарних і безповоротніх втрат серед цивільного 

населення. Тільки в 2014 році в зоні збройного конфлікту загинуло близько 

10 тисяч осіб та понад 23 тисячі осіб отримали поранення. Загальні 

санітарні втрати серед військовослужбовців, згідно статистичних даних 

Міністерства оборони України за 2014р., становлять близько 9600 осіб, а 

переважну більшість загиблих і поранених становлять мирні громадяни, 

кількість яких серед загиблих сягає 73,7%, а серед поранених – 58,3%. 

Стан медичного забезпечення є актуальним для нашої держави. 

Починаючи з 2014 року проводиться реформування даної галузі від зміни 

застарілого оснащення, організаційної структури військової медицини до 

освіти і навчання на всіх рівнях становлення військовослужбовця.  

За цей період було врегульовано багато питань щодо якості і 

ефективності надання медичної допомоги: 

– затверджено новий склад аптечки індивідуальної відповідно до стандартів 

НАТО; 

– введені в дію нові норми комплектно-табельного майна медичної служби 

військових частин; 

– створено 32 мобільних лікарсько-сестринських бригад; 

– затверджено низку нормативно-правових документів щодо медичного за-

безпечення військ (Доктрина медичного забезпечення Збройних Сил 

України, Керівництво з медичного забезпечення Збройних Сил України, 

Вказівки з військово-польової хірургії та військовопольової терапії, Поло-

ження про військово-лікарську експертизу військовослужбовців та ін.);  

– впроваджений у практиктику Стандарт підготовки військовослужбовців з 

тактичної медицини; 

– удосконалено зміст навчального процесу в Українській військово-

медичній академії; 

– відновлено кафедри медицини катастроф і військової медицини в 7 вищих 

медичних навчальних закладах МОЗ України; 
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– з метою запровадження єдиних підходів у питаннях надання медичної 

допомоги і лікування поранених у воєнний час опрацьовано і запро-

ваджено Воєнно-медичну доктрину України та Програму розвитку систе-

ми медичного забезпечення Збройних сил України на період до 2020 року.  
Виконання вище наведених змін неможливе без якісної військово-

медичної підготовки кадрів. Забезпечення підготовки фахівців Збройних 
Сил України згідно даних документів та за підтримки і рекомендацій 
Української військово-медичної академії проводиться на кафедрі медицини 
катастроф та військової медицини. Згідно до вимог кафедрою оновлені 
робочі та навчальні програми, розроблені нові навчально-методичні ком-
плекси. Відпрацьовуються практичні навички зі студентами згідно європей-
ських стандартів та стандартів НАТО. Таким чином навчання і підготовка 
студентів проходить за сучасними зразками.  
 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ  НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ 
МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОCВІТИ  

Л. А. Любіна  
Кафедра психології та філософії 

Вищий державний навчальний заклад України 
 «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Система розвитку сучасної медичної освіти в Україні характеризуєть-
ся пошуком ефективних технологій навчання, основною метою якої є 
формування творчої особистості студента як конкурентоспроможного 
медичного фахівця, здатного до саморозвитку, самонавчання та самовдос-
коналення. Як відомо, у вищому закладі освіти людина не лише здобуває 
професійну освіту, але й соціалізується, остаточно формується як особис-
тість. Активний розвиток особистісних і професійно значущих якостей, 
формування умінь і навичок, здобуття знань у процесі професійної підго-
товки майбутнього фахівця, на думку більшості видатних педагогів, і 
науковців і практиків, є найбільш ефективними за умови використання в 
освітньому процесі інтерактивних технологій навчання. 

Більшість науковців та практиків в галузі педагогіки та психології 

вищої школи переконливо доводять, що інтерактивне навчання є ефектив-

ним методом стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності студентів та сприяє: оволодінню етапами навчаль-

ної діяльності, розвитку критичного мислення, росту впевненості у власні 

сили, розвитку самостійності, формуванню позитивної Я-концепції, розвит-

ку креативності, формуванню організаторських і комунікативних здібнос-

тей, формуванню відповідних життєвих і професійних компетенцій, 

зростанню успішності. 

Інтерактивне навчання здійснюється за умови активної взаємодії 

студентів-медиків з чимось (наприклад, комп‟ютером) або кимось – одно-

групниками, викладачами, хворими, й передбачає організацію ефективних 

умов навчання в яких вони мають можливість активно взаємодіяти один з 

одним, використовуючи моделювання життєвих і професійних ситуацій, 

рольові ігри та методи. Це така форма організації пізнавальної діяльності, 
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яка сприяє формуванню комфортних умов навчання, в яких кожен студент 

відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Аналізуючи свої 

дії та дії партнерів, учасники навчального процесу змінюють свою модель 

поведінки, більш усвідомлено засвоюють знання та вміння. Забезпечення 

таких умов освітнього процесу надає можливість створювати ситуації 

пошуку, співпереживання, суперечностей, ризику, сумніву, переконання, 

задоволення, аналізу та самооцінки своїх дій, спільне розв‟язання проблем, 

тому інтерактивні методи є не тільки засобом покращення навчання, але 

засобом посилення виховних впливів. 

Використання інтерактивних технологій навчання передбачає діяль-

нісне навчання і використання педагогом інтерактивних форм і методів 

навчання – ігрових, імітаційних і неімітаційних розвивальних, тренінгових 

методів (груповий тренінг) та методів групової проектної діяльності. До 

ігрових інтерактивних форм і методів навчання належать ділова гра, 

рольова гра, організаційно-діяльна гра, ігрове проектування. До неімітацій-

них розвивальних методів належать інтерактивна лекція, проблемна бесіда, 

мозкова атака, дискусія, майстерня тощо. Імітаційні розвивальні методи 

містять метод аналізу конкретних ситуацій (кейс-метод), метод вирішення 

виробничих завдань; імітаційні вправи тощо. Також широко використо-

вуються елементи і прийоми інтерактивного навчання в традиційних 

формах навчання вищої школи – робота в парах, робота у малих групах (в 

робочих або творчих групах) тощо.  

Серед основних принципів інтерактивного навчання, що забезпе-

чують ефективність освітнього процесу у вищому медичному закладі 

виокремлюють: принцип діяльності, що передбачає створення спеціальних 

умов навчання студентів-медиків через їх безпосередній досвід; принцип 

відкритості, зміст якого полягає у наданні студентам не лише певних знань, 

але й демонстрації меж їх використання на практиці. Принцип свободи 

вибору полягає у створенні спеціальних умов за яких кожний суб‟єкт 

навчальної діяльності має право вибору власних форм представлення та 

демонстрації власної точки зору з досліджуваної проблеми. Принцип зво-

ротного зв‟язку полягає у постійному цілеспрямованому контролі процесу 

навчання за допомогою розвинутої системи зворотного зв‟язку у формі під-

ведення підсумків роботи, оцінювання особливостей проведення заняття 

тощо.  

Таким чином, інтерактивне навчання – навчальний процес, в основі 

якого лежить соціально мотивоване партнерство, центром уваги якого є не 

процес викладання, а організована творча співпраця рівноправних особис-

тостей на рівні суб‟єкт – суб‟єктної взаємодії. Сутність інтерактивного 

навчання полягає у забезпеченні оптимізації навчального процесу, який 

відбувається в умовах активної конструктивної взаємодії всіх учасників 

(студентів та педагогів) в атмосфері співробітництва та взаємонавчання. 

Застосування інтерактивних форм і методів навчання у вищих медичних 

закладах освіти з метою реалізації навчальної мети передбачає формування 

професійно-важливих вмінь та навичок майбутнього фахівця з медицини: 
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вміння поважати альтернативну думку, підтримувати діалог, формулювати 

власну думку; створювати необхідні умови для розвитку аналітичних і 

творчих здібностей, розвитку креативності та критичного мислення, 

впевненості у власні сили та розвитку самостійності, формуванню 

позитивної Я-концепції, організаторських і комунікативних здібностей, 

відповідних життєвих і професійних компетенцій, і загалом – зростанню 

успішності особистості. 

 

ЧИ ПОТРІБНІ СИМУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ КАФЕДРИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

Л.В. Мельничук  

Кафедра сімейної  медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Симуляційна освіта є однією з основних методик практичної підго-

товки медичних фахівців у більшості країн світу і базується на практичній 

спрямованості навчання. Відпрацювання навичок на симуляторах та у 

віртуальних умовах має доведену ефективність. Саме завдяки таким 

технологіям підготовка фахівців  максимально наближена до їх реальної 

діяльності, що вкрай необхідно при підготовці лікарів загальної практики. В 

системі післядипломної медичної освіти симуляційні технології не менш 

важливі, ніж на додипломному етапі. Основною перевагою симуляції є 

повна безпека для здоров'я життя пацієнтів, так як їх роль виконують 

манекени або комп'ютерні програми. Використовуючи симулятори, можна 

відтворити будь-які стани організму.   

Особливо актуальним є використання симуляторів для відпрацювання 

практичних навичків при допомозі дітям. Даний підхід важливий в умовах 

обмеженого діагностичного оснащення, неможливості в групі з 10-12 

курсантів відпрацювати навички під час практичного заняття, тому він дуже 

важливий для кафедри сімейної медицини і лікарів загальної практики. На 

кафедрі використовують  наочні матеріали, клінічні задачі та відеоматеріали, 

однак вони не дають можливість перевірити практичні навички та вміння 

лікарів загальної практики та лікарів-інтернів.   

Нами проведено анкетування лікарів загальної практики (34 особи),  

що довело ряд проблем  щодо готовності надання невідкладної допомоги 

дітям лікарями загальної практики. Готові забезпечити венозний доступ 

дитині та розпочати інфузію на догоспітальному етапі  лише 29,4% лікарів, 

94,1% лікарів ніколи не вводили дитині назогастрального зонду. Більшість 

лікарів (85,3%) плутали послідовність дій при невідкладних станах, 14,7% 

не змогли розрахувати дозу лікарського засобу конкретній дитині. У той же 

час, всі лікарі засвідчили готовність відпрацьовувати ці навички під час 

практичних занять. 

Таким чином, використання симуляційних технологій на кафедрі 

сімейної медицини мотивує лікарів  до процесу навчання і є важливою 

частиною в підвищенні професійної компетенції лікарів. Впровадження в 
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навчальний процес кафедри  сімейної медицини стимуляційних технологій 

покращить навички лікарів загальної практики по веденню  дітей.  

 

АКТИВНО-ТВОРЧИЙ ТИП ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНИХ ВИШІВ 

Л.В. Микалюк  

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Поняття «знання» багатозначне й має декілька визначень. Воно 

визначається як частина свідомості, як щось загальне в відображенні 

предметної розмаїтості, або як спосіб впорядкування дійсності, як 

деперсоніфікована узагальнена форма вираження сутності речей, як якийсь 

продукт й результат пізнання, як спосіб відтворення у свідомості 

пізнаваного об'єкта. Подібна багатозначність визначення поняття «знання» 

зумовлена безліччю функцій, що реалізуються знаннями. 

Виділяють такі види знань: 

– освітні терміни і поняття, без яких неможливо зрозуміти жодного 

тексту; 

– факти щоденної дійсності та наукові факти, без зазначення яких 

неможливо зрозуміти закони науки, формувати переконання, доводити і 

обстоювати ідеї; 

– основні закони науки; 

– теорії, що містять систему наукових знань про певну сукупність 

знання про способи діяльності, методи пізнання, історії здобуття знань 

(методологічні знання); 

– знання про норми ставлення до різних явищ життя (оцінні знання). 

Розглянуті види знань поділяють на теоретичні й фактичні. 

Теоретичні знання – поняття, системи понять абстракції; теорії, гіпотези, 

закони, методи науки. Фактичні знання – одиничні поняття (знаки, цифри, 

букви, географічні назви, історичні особи, події). 

Освітня функція навчання повинна забезпечити: повноту знань, яка 

визначається засвоєнням передбачених навчальною програмою відомостей 

з кожної навчальної дисципліни, необхідних для розуміння основних ідей, 

істотних причинно – наслідкових зв'язків; системність знань, їх упорядко-

ваність що будь-яке знання випливало з попереднього і прокладало шлях до 

наступного; усвідомленість знань, що полягає в розумінні зв'язків між 

ними, прагнення самостійно, постійно поповнювати їх; дієвість знань, що 

передбачає вміння оперувати ними, швидко знаходити варіативні способи 

застосування їх із зміною ситуації. 

Можна знати але не вміти застосовувати знання (мати навички і 

вміння). Навички і вміння включають знання про спосіб дії і досвід його 

здійснення. Вміння і навички передбачають засвоєння знань про спосіб 

діяльності і готовність або можливість ці знання реалізувати матеріально 
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або інтелектуально. Вміння поділяти на практичні, інтелектуальні, 

розумові. 

Використовують також міжпредметні (універсальні) вміння – порів-

няння, узагальнення, класифікація, доведення, проведення аналогій, 

визначати, розповідати, задавати питання. 

Засвоєння знань – цілісний процес. Усі його компоненти тісно між 

собою взаємозалежні. Традиційна система вищої медичної освіти розвиває в 

основному розсудково-емпіричне мислення студентів і не забезпечує 

формування у них рефлексуючого, творчого мислення. Для цього немає 

відповідних дидактичних та технологічних засобів організації пізнаваль-

ного досвіду студентів. Однак процес засвоєння знань має ступеневий 

характер, іншими словами, він відбувається як рух від одного рівня 

засвоєння до іншого, від нижчого до вищого. Експериментальне формуван-

ня творчого стилю мислення пов‟язане із створенням принципового нової 

моделі пізнавальної діяльності, здатної розвивати творчі потенціали і 

формувати творчу особистість. Стратегічним напрямом активізації навчан-

ня є не збільшення об‟єму навчальної інформації, або прискорення процесів 

її вивчення, а створення дидактичних і психологічних умов усвідомленості 

навчання, включення в нього самого студента на рівні не тільки 

інтелектуальної, але й особистої активності. Цього можна досягнути лише 

за умови розуміння навчання як особистісно-опосередкованого процесу 

взаємодії і спілкування викладача і студентів, спрямованого на досягнення 

об‟єднуючої їх мети – формування творчої особистості фахівця. 

У педагогіці існує визначення поняття активно-творчого типу зас-

воєння знань, який розуміється як постійна розумова діяльність, пошук, 

творча дія, що стає досвідом. Цей досвід потім позитивно впливає на прак-

тичну педагогічну діяльність. Знання, набуті таким шляхом, 

характеризуються дієво-перетворюючою силою, стають основою педагогіч-

ної діяльності. 

Таким чином, вироблені при цьому підході засоби в своєму психо-

лого-педагогічному доробку забезпечують організацію розумового процесу 

через формування системи спеціальних знань і умінь, але при такому 

навчанні інтелектуальним способам і прийомам здійснення розумової 

діяльності творчі задачі вирішуються, по суті, як типові задачі, хоча і 

відрізняються особливою складністю. 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАНОМЕДИЦИНИ У 

ЛЕКЦІЙНОМУ КУРСІ З МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ 

О.Ю. Микитюк 

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Нанотехнології–технології й процеси, основою яких є досягнення в 

наномасштабі. Сьогодні це один з нових підходів для розв‟язання проблем 

сучасної медицини. 
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Згідно до плану лекції на тему «Наномедицина» студенти дізнаються 

про історію виникнення нанотехнологій, напрями їх розвитку, способи 

створення наноструктур. Також про те, що внаслідок переплетіння світів 

наночастинок і біомолекул виник новий напрям у науці – нанобіотехнології.  

Наномедицина є медичним застосуванням нанотехнологій, а саме 

нанопристроїв та наноматеріалів і включає діагностику, терапію та 

профілактику захворювань. 

У наносвіті головна роль належить квантово – механічним 

властивостям електронів і фотонів, а також процесам взаємодії атомів 

усередині матерії. Під час лекції студенти отримують поглиблені уявлення 

про поведінку і властивості квантових об‟єктів, дізнаються про те, що вчені 

вже навчилися працювати з окремими атомами і коректувати структуру 

клітини на рівні молекул. 

Дослідження залежності довжин хвиль світла, що випромінюється і 

поглинається, від розмірів квантових точок (штучних атомів) дає розуміння 

того, як відбувається «розфарбовування» внутрішньоклітинних структур в 

різні кольори у відповідь на опромінення з певною частотою за допомогою 

внесених у клітину квантових точок. Вивчення можливостей використання 

наночастинок для візуалізації структурних елементів клітини є важливим 

для таких дисциплін, як медична біологія, гістологія, нормальна та 

патологічна анатомія.  

Висвітлення питання «нанодіагностика» включає в себе пізнання 

методики пасивного і активного способів візуалізації пухлин, використання 

квантових точок при МРТ, феромагнітних частинок як засобів контрас-

тування локалізації патологічних клітин та силікатних наночастинок як 

засобів для оптичного мічення, що в перспективі є цінною інформацією при 

вивченні клінічних дисциплін.  

Вивчення можливостей нанотерапії передбачає обговорення інфор-

мації про використання наночастинок для руйнування пухлин (нанотер-

мальна терапія), використання фулеренів (однієї з алотропних модифікацій 

Карбону, а саме С60) як протипухлинних агентів. Також подається 

інформація про основи клітинної терапії та використання нанокомпозитів 

як замінників крові і замінників кісткової тканини. Розглядаються основи 

магнітної індукованої гіпертермії як методу руйнування пухлин, підви-

щення ефективності антибіотиків внаслідок використання квантових точок, 

спосіб перепрограмування Т-лімфоцитів за допомогою наночастинок в 

живому організмі для боротьби з лейкемією, використання наноімплантів 

для перетворення інфрачервоного випромінювання у видиме зелене світло, 

що дає шанс повернути людям втрачений зір та ін. 

Зміст лекції включає в себе також вивчення нанороботів та їх різно-

видів. Обговорюються майбутні програми щодо використання нанороботів, 

зокрема нанороботи як елементи штучної крові (респіроцити, мікрофаго-

цити, клоттоцити) та функції бортових комп‟ютерів нанороботів.  
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Прослухавши дану лекцію, студенти розуміють, як здобутки нанотех-

нологій і їх практичне використання у медицині впливає зараз і може 

впливати у майбутньому на тривалість та якість життя людини. 

Очікується, що після знайомства з медичним застосуванням нанотех-

нологій у студентів також підвищиться мотивація до вивчення інших 

фізичних методів впливу на живий організм з діагностичною, лікувальною і 

профілактичною метою. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У 

ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

Г.В. Навчук, Л.Б. Шутак  

Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Організація навчально-методичної роботи з урахуванням найновіших 

освітніх стандартів – пріоритетне завдання вищої школи в Україні. Не знан-

ня, а процес їх отримання, що визначає ефективність їх засвоєння; не 

бездумне запам‟ятовування, а розуміння й критичне осмислення отриманої 

інформації, що є основою ґрунтовних знань; не пасивна участь, а старан-

ність і активність у навчальному процесі; не навчання у звичайному 

розумінні, а навчання для особистого професійного (формування компе-

тентностей) і суспільного зростання тощо – ось основні методичні принци-

пи, характерні для процесу модернізації національної освіти відповідно до 

нових законів «Про освіту» та «Про вищу освіту».  

У зв‟язку з цим відбувається переосмислення завдань, цілей і структури 

усіх навчальних дисциплін, зокрема й «Українська мова за професійним 

спрямуванням», насамперед уніфікування її змісту, модернізація й оптимізація 

її вивчення.  

Переорієнтація раніше загальноприйнятого «освіта як викладання» на 

перспективне «освіта як навчання», де основна роль надається студентові, 

актуалізує питання належного навчально-методичного та матеріально-

технічного забезпечення освітнього процесу з метою результативності 

самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студентів. Особливої ваги 

на цьому тлі набувають підручники, навчальні й навчально-методичні 

посібники, практикуми (як паперові, так і електронні), якими вищезгадана 

навчальна дисципліна забезпечена. Також великою необхідністю стають 

мультимедійні дошки, комп‟ютери тощо, без яких неможливе активне 

впровадження інноваційних педагогічних інтернет-технологій, котрі 

допомагають урізноманітнити традиційні форми навчання. 

Зокрема, викладачі української мови за професійним спрямуванням 

активно використовують відносно нову й достатньо ефективну систему 

дистанційного навчання «Moodle», яка працює як засіб отримання студен-

тами необхідної інформації, засіб навчання, засіб комунікації (наприклад, у 

ситуації викладач – студент), засіб перевірки знань, умінь та навичок. 
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Перевагами дистанційного навчання є гнучкість, модульність, поєднання з 

іншими видами діяльності, масовість, рентабельність, соціальність, 

інтернаціональність. Така технологія застосовується під час очної та очно-

заочної форм навчання. Вона дає можливість організувати безперервний 

зв‟язок і моніторинг, допомагає систематизувати отримані знання, додає 

творчості в навчанні, а викладачеві допомагає контролювати підготовку до 

занять. 

Застосування таких технологій, як: електронні підручники, словники, 

відео-, та аудіоматеріали; ресурси Інтернету – поліпшує якість презен-

тації навчального матеріалу та ефективність його засвоєння, збагачує зміст 

освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення дисципліни. Ефектив-

ність презентації або відеоінформації у процесі навчання ґрунтується на 

зверненні до зорових образів, які активізують пам‟ять та уяву.  

Отже, викладачі навчальної дисципліни «Українська мова за профе-

сійним спрямуванням», застосовуючи як традиційні методи, так й інно-

ваційні інтернет-технології, організовують самостійну роботу студентів так, 

щоб у її процесі вони не тільки здобували професійні знання, а й розвивали 

пошукові, дослідницькі здібності, відкривали для себе щось нове, 

виробляли уміння узагальнювати вивчене, збагачувалися б духовно, 

морально виховувалися й творчо розвивалися. 

 

ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЄДКІ, ЕТАП 1 “КРОК 1 

ТА ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ” 

І.Ю. Олійник 

Кафедра патологічної анатомії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Система Єдиних державних кваліфікаційних іспитів є комплексом 

Система Єдиних державних кваліфікаційних іспитів є комплексом засобів 

стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є 

складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за 

спеціальностями напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація», та лікарів 

(провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих 

закладах освіти незалежно від їх підпорядкування. Єдиний державний 

кваліфікаційний іспит – нова комплексна атестація профільних знань сту-

дентів-медиків. Вперше такий екзамен українські студенти складатимуть у 

2019 році. 

У розвинених країнах світу для перевірки знань студентів, які 

навчаються у медичних закладах вищої освіти, держава проводить іспит. 

Україна також має для студентів-медиків такий екзамен: КРОК-1, що 

здають на 3 курсі, та КРОК-2 – на випускному курсі. Цей екзамен про-

водить та адмініструє Центр тестування при Міністерстві охорони здоров‟я 

України, яким, власне, у 2019 році й буде запроваджено комплексну 

атестацію знань студента – єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ). 
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Розвиток медичної освіти є важливим для реформування медичної 

сфери: від якості освіти лікаря залежить якість медичних послуг для 

пацієнтів у майбутньому.  

ЄДКІ як сучасний інструмент оцінювання перевірятиме рівень знань 

студентів, що сприятиме випуску з закладів вищої освіти кваліфікованих 

лікарів. Загалом впровадження ЄДКІ вирішує такі  важливі завдання для 

нової якості медичної освіти: об‟єктивна екзаменація теоретичних та 

практичних професійних знань у студентів-медиків; інтеграція української 

медицини в світову, адже складові ЄДКІ перевіряють універсальні знання, 

яким повинен володіти лікар у будь-якій країні світу; зменшення корупцій-

них ризиків, оскільки міжнародний іспит з основ медицини неможливо 

купити; сприяння випуску з університету мотивованого та фахового лікаря, 

який не відрізняється від професійного лікаря за кордоном. 

ЄДКІ у 2019 році складатимуть студенти спеціальностей “Медицина”, 

“Медична психологія”, “Фармація, промислова фармація”, “Стоматологія”, 

які є третьокурсниками у 2018-2019 навчальному році. 

Для студентів, які у 2018-2019 навчальному році є старшими за 3 курс, 

інструментом атестації залишається іспит «Крок», як це відбувалось в 

попередні роки. 

Зміни у медичній освіті (http://moz.gov.ua/strategija-rozvitku-medichnoi-

osviti) є невід‟ємною складовою трасформації системи охорони здоров‟я в 

цілому. Підвищити конкурентоспроможність вищої медичної освіти в 

Україні, вивести її на якісно новий рівень і внаслідок цього – підвищити 

якість надання медичних послуг – дозволять системні і послідовні зміни.  

Вперше в історії незалежної України держава впроваджує комплекс-

ний підхід і впроваджує Стратегію розвитку медичної освіти. Але й вперше, 

після низки «кавалерійських атак» звучить сьогодні й те, що реалізація 

стратегії відбуватиметься впродовж 10 (!) років. 

Потрібна чітка і планомірна робота у цьому напрямку. І сьогодні ми 

маємо кілька проблемних питань щодо підготовки до ЄДКІ, Етап 1 “Крок 1 

та іноземна мова професійного спрямування”. Якщо упродовж двох 

десятків років вузами вже виробилась система підготовки до державного 

інтегрованого іспиту «Крок 1» і «Крок 2», то до запровадження наряду з 

іспитом «Крок 1» іспиту з іноземної (а з 2020 року – англійської) мови 

професійного спрямування ми виявились практично не готовими. Перш за 

все, не визначено хто має проводити підготовку студентів з іноземної мови 

професійного спрямування? Загальноосвітня школа? Кафедра іноземних 

мов медуніверситету? На сьогодні відсутнє програмне забезпечення 

підготовки абітурієнтів/студентів з іноземної мови професійного спряму-

вання, оскільки діючі робочі програми з вивчення іноземних мов дають 

лише загальні поняття про будову тіла людини. На наш погляд, потрібно, 

перш за все, розпочати саме з цих питань, що у майбутньому сприятиме 

вирішенню поставлених глобальних завдань. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У 

ВИЩІЙ ШКОЛІ 

А.І. Перижняк 
Кафедра догляду за хворими та вищої мед сестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Для успішної професійної підготовки високо кваліфікованих фахівців 

у нових соціально-економічних умовах в Україні на перший план виходить 

особистість студента, здатність його до самостійності прийняття рішень і 

доведення їх до виконання, тобто освіта стає особистісно-орієнтованою.  

Інтерактивний метод (від англійського «interact» – «іnter» – взаєм-

ний, «act» – діяти) – форма навчання, в процесі якого студенти і викладач 

знаходяться в режимі бесіди, діалогу між собою. Це, перш за все, діалогове 

навчання шляхом взаємодії між студентом і викладачем, між самими 

студентами, які виконують конкретні цілі та завдання. Особливість 

інтерактивних форм навчання – високий рівень взаємно спрямованої актив-

ності суб'єктів взаємодії, емоційне, духовне єднання учасників.  

Задачі інтерактивних форм навчання: пробудження інтересу, мотива-

ція студентів до досліджуваної проблеми; ефективне засвоєння навчального 

матеріалу; самостійний пошук шляхів та варіантів вирішення поставленої 

навчальної задачі; взаємодії між студентами, навички роботи в команді, 

прояв поваги до будь-якої точки зору; формування у студентів власної 

думки, життєвих і професійних навичок; вихід на рівень усвідомленої 

компетентності студента.  

Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій за 

допомогою таких методів: ділова гра, метод рольових ігор, кейс-метод 

(метод випадків і ситуацій). 

Кейс-метод (метод case-study або метод конкретних ситуацій (від 

англійського case – випадок, ситуація) – метод активного проблемно-ситуа-

ційного аналізу, який заснований на навчанні шляхом вирішення конкрет-

них завдань – практичних ситуацій з урахуванням специфіки освоєння 

професійної діяльності. Мета методу – спільними зусиллями групи студен-

тів проаналізувати ситуацію – case, що виникає при конкретному положенні 

справ, і виробити практичне рішення; після закінчення – оцінка запропо-

нованих алгоритмів і вибір кращого рішення поставленої проблеми. Як 

основна перевага даного методу виступає можливість оптимально поєдну-

вати теорію і практику, що представляється досить важливим при підготов-

ці висококваліфікованого фахівця. При вирішенні кейса студент не тільки 

використовує отримані знання, але і проявляє свої особисті якості, зокрема 

вміння працювати в групі, демонструє навички володіння та застосування 

теоретичних знань на практиці.  

Таким чином, одним з основних переваг інтерактивних методів 

навчання є наближення процесу навчання до реальної практичної діяльності 

майбутніх фахівців. Інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та 

оптимізації навчального процесу, допомагають студентам навчитися 
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вирішувати проблеми, правильно формулювати власну думку; аналізувати 

отриману інформацію; дискутувати і відстоювати свою точку зору. 

Використання інтерактивних методів навчання дозволяє в процесі навчання 

знімати нервове навантаження студентів, дає можливість змінювати форми 

їх діяльності, переключати увагу на ключові питання теми занять; сприяє 

розвитку комунікативних умінь і навичок в майбутньому. 

 

СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

В.В. Петринич 

Кафедра анестезіології та реаніматології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформа вищої медичної освіти проводиться у відповідності зі 

стандартами якості медичної допомоги та вимагає вдосконалення 

професійної підготовки фахівців. Лікар зобов‟язаний якісно виконувати свої 

професійні обов‟язки та володіти новими, в тому числі сучасними 

медичними технологіями. 

Симуляційно-тренінгові технології підготовки стають одними з 

найбільш важливих у процесі професійної освіти. Найважливішими 

перевагами симуляційних технологій є: навчання без нанесення шкоди 

пацієнту та обʼєктивна оцінки досягнутого рівня професійної підготовки 

кожного фахівця; залучення студентів та інтернів до навчального процесу в 

реалістичних умовах; можливість ознайомитись з виконанням важких або 

болючих процедур, перш, ніж перейти до реального пацієнта, що дозволяє 

знизити стрес під час навчання; необмежена кількість можливих повторів 

навички; безперервне вдосконалення навички. 

Застосування симуляційних технологій покликане підвищити ефек-

тивність навчального процесу, рівень професійної майстерності та практич-

них навичок медичних працівників, забезпечуючи їм найбільш ефективний і 

безпечний перехід до медичної діяльності в реальних умовах. За допомогою 

симуляційних методик можна відпрацювати практичні навички студентів, 

що дозволить їм впевненіше перейти до справжніх втручань. При цьому 

забезпечується безперервне професійне навчання лікарів у відповідності до 

сучасних алгоритмів. У ході навчання відпрацьовуються не тільки клінічні 

навички, а й уміння спілкуватися з колегами та пацієнтами. Для цього 

створені спеціальні тренажери, симулятори та розробляються ігрові 

методики навчання, які дозволяють моделювати різні клінічні ситуації. 

Проведення занять в симуляційному центрі сприяєтиме підвищенню 

мотивації до навчання. У процесі освоєння симуляційного курсу студент 

повинен оволодіти навичками діагностики, диференціальної діагностики, 

допомоги при невідкладних станах, удосконалювати лікарську техніку. 

Повинен отримати або закріпити загальні та практичні знання, вміння в 

обсязі вимог освітньо-професійні програми майбутнього лікаря. У резуль-

таті в студентів сформуються професійні компетенції, які допоможуть стати 
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їм кваліфікованими фахівцями. Застосування симуляційних технологій 

покликане підвищити безпеку навчального процесу для пацієнтів та сту-

дентів; підвищити рівень професійної майстерності та практичних навичок 

медичних працівників усіх рівнів на навчальному етапі, забезпечуючи їм 

більш ефективний, плавний і безпечний перехід до медичної діяльності. 

При використанні симуляційних технологій відбувається і зниження 

помилок при виконанні маніпуляцій, зменшення ускладнень і підвищення 

якості медичної допомоги населенню в цілому, а також забезпечується 

безперервне професійне навчання лікарів відповідно до сучасних стандартів. 

Слід очікувати, що впровадження симуляційного навчання дозволить 

підвищити якість професійної підготовки лікарів, отже, якість наданої ними 

допомоги. 
 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

А.А. Піддубна 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Болонський процес – це загальноєвропейська освітня реформа, 

основною метою якої є встановлення міжнародних стандартів для дипломів. 

У 2005 році Україна офіційно вступила у Болонський процес. Для надання 

якісної медичної допомоги населенню України, концепція реформування 

підготовки лікарів передбачає приведення медичної освіти (структури, 

змісту, термінів підготовки та якості) у відповідність до державних і 

міжнародних стандартів та потреб охорони здоров‟я країни.  

Сучасна складна економічна ситуація в Україні зумовлює особливу 

актуальність дослідження факторів зміцнення соціально-економічного 

розвитку країни. Одним із основних факторів можна вважати освіту як 

показник конкурентоспроможності країни у світовому просторі. Як відомо, 

формування вищої освіти в Європі у нинішній час проходить під впливом 

Болонського процесу. Як відомо, одним із важливих пунктів положення 

Болонського процессу є контроль якості освіти.  

Якість навчання – це безпосередньо результат навчального процесу, 

який залежить від рівня кваліфікації професорсько-викладацького складу, 

навчально-методичного процесу, стану матеріально-технічної бази. Одним 

із основних засобів підвищення якості навчання є використовування 

дистанційного навчання (ДН) із застосуванням Internet-технологій. Існують  

особливості ДН: 

- наявність різноманітної і багаторівневої системи контролю знань, 

включаючи тестові методики, практичні завдання різної складності, тема-

тичні обговорення з використанням on-line технологій (чати, форуми), 

ділові ігри, імітаційне моделювання, що припускає автоматичну діагнос-

тику помилок і системну оцінку знань; 
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- інтерактивність процесу навчання дозволяє надати студенту за 

допомогою гіпертексту різноманітну форму і ступені деталізації інформації, 

при цьому програма миттєво реагує на дію користувача, тобто відбувається 

імітація природного спілкування; 

- багатоваріантність викладу матеріалу й формування (адаптація) 

матеріалу, що вивчається, згідно з підготовкою студентів, яка, у свою чергу, 

може оцінюватися самою програмою на основі результатів вхідної і 

поточної ідентифікації рівня знань. 

Дистанційна освіта на сьогоднішній день уже вирішила ряд важливих 

завдань розвитку соціуму нашої країни. Дистанційна освіта здатна 

вирішити глобальні завдання за рахунок навчання населення в місцях 

проживання і професійної діяльності з урахуванням індивідуальних особ-

ливостей, що закономірно приводить до ліквідації територіальних розход-

жень у плані вільного доступу до освіти, інформації культурних досягнень 

людської цивілізації. Упровадження ДО є чинником успішного вирішення 

комплексу соціально-економічних проблем країн і регіонів. Сьогодні в 

розвитку цієї прогресивної форми навчання беруть участь відомі представ-

ники науки, культури і політики нашої країни та інших держав. 

Таким чином, дистанційне навчання, на нашу думку, призведе до 

підвищення якості освіти, що відповідає сучасним вимогам розвитку 

сучасної освіти. 

 

ALTERNATIVE TEACHING TECHNOLOGIES IN UNDERGRADUATE 

STUDENTS 

N.O. Popelyuk, O-M.V. Popelyuk
1
 

Department of Pediatrics, neonatology and perinatology of medicine  

M.G. Turkevych Department of Human Anatomy
1
 

Higher State Educational Establishement of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

In recent years, many researchers have investigated the effectiveness of 

digital technology in the promotion of learning, the process of which is often 

conducted using games. The incorporation of games into education is often more 

effective than traditional teaching methods in enhancing learning motivation, 

active participation, and concentration among students. Furthermore, games can 

enhance the social skills of students as well as improve their skills in 

understanding and solving problems (Kirikkaya, Iseri, & Vurkaya, 2010). Game-

based learning has recently become an important domain of research. 

Through game-based learning, participants learn more actively and with 

greater interest, enabling the learned content to leave a deeper impression than 

would be possible using conventional methods (Papastergiou, 2009).  

We aimed to train the Performance of Anthropometry Measurements 

through the educational game. This study recruited 23 third year students of 

Higher state educational establishement of Ukraine «Bukovinian State Medical 

University» medical faculty No3, of which 13 were male and 10 were female. 

The total duration of the teaching experiment was 90 minutes. This study referred 
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to the revised Bloom‟s Taxonomy. The knowledge dimension of the revised 

Taxonomy, knowledge is divided into four levels from concrete to abstract: 

factual knowledge, conceptual knowledge, procedural knowledge, and meta-

cognitive knowledge. Cognitive processes are divided into six levels from low 

complexity to high: remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create.  

Within the study we discovered that following the interactions elicited by 

the case-game, the students became closer to their peers. The students also 

preferred a grouped arrangement rather than single separated arrangement in 

rows. 

The results show that the students exhibited consistently positive responses 

for all constructs. Perceived usefulness and intention to use received particularly 

high scores, indicating that the students felt they could gain scientific knowledge 

by learning through the game and that it was useful to the learning of science 

knowledge. These results also show that game-based learning aroused student 

interest and motivation. The results in future intention to use and perceived ease-

of-use show that the students readily accepted this learning method, felt that it 

facilitated learning, and hoped to continue using this method in the future. 

 

INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING TECHNOLOGIES AS A 

WAY TO IMPROVE STUDENTS’ ACTIVITY 

N.O. Popelyuk, O-M.V. Popelyuk
1
 

Department of Pediatrics, neonatology and perinatology of medicine  

M.G. Turkevych Department of Human Anatomy
1
 

Higher state educational establishement of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Nowadays digital technologies overwhelmed the world around us. The 

poor communication between students and teacher is one of the major problems 

in mass lectures. However, mobile devices can reduce this problem and by 

improving the interactive communication help to increase the motivation of the 

students.   

In mass lectures or tele-lectures the motivation of many students is very 

low. The distance between teacher and student is too high to allow for proper 

bidirectional communication, thus rendering the student almost completely 

passive during the lecture. Also it is almost impossible for the teacher to 

recognize if the content of the curriculum was understood well. Mobile devices 

(e.g., PDA‟s or notebooks) provide different services aiming at the improvement 

of interactivity and creating additional, computer-moderated channels of 

communication between the students and the teacher. 

A different approach to improve the learning success and the motivation of 

students is based on participatory simulations. A participatory simulation is a 

role-playing activity that helps to explain the coherence of complex dynamic 

systems. Global patterns emerge in participatory simulations from local 

interactions of users. A major idea of participatory simulations is the concept of 

learning through doing. Students participate in an active way, analyze 

information, make decisions and see the outcome of their actions. This increases 
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the motivation and the learning success improves. Simulations were realized with 

paper and pencil in the past, but the technological advances made a complete new 

type of simulation possible. Hardware devices were developed to support 

participatory simulations like the System Blocks or Thinking Tags. We suggest to 

implement NetLogo, which is a software-based environment for the development 

of participatory simulations. The HubNet extension supports the participation of 

several human players in a simulation. 

The NetLogo/HubNet and the WIL/MA environment are mature systems 

that are suitable to support teachers in interactive lectures. The architecture of 

WIL/MA has proven to be very flexible and many services to support new 

learning technologies have already been integrated into this system. A major 

advantage of participatory simulations is the fact that students learn to see 

patterns and understand coherences much easier. With all the technical advances 

it is of particular relevance to keep in mind that only a part of the learning can be 

done with participatory simulations. The communication and discussion is always 

an essential part of the learning process. We believe that the emerging field of 

mobile interactive services and participatory simulations improves – especially in 

the case of complex problems – the learning success of students. 

 

PROS AND CONS OF DIGITAL TEACHING IN HUMAN ANATOMY 

DEPARTMENT 

O-M.V.Popelyuk 

M.G. Turkevych Department of Human Anatomy 

Higher state educational establishement of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Knowledge of anatomy is an important part of medical practice, with an 

absence leading to errors in identification of anatomical structures. The study of 

anatomy goes back over 2,000 years, to the Ancient Greeks.  The word 

"anatomy" comes from the Greek words "ana," meaning "up," and "tome," 

meaning "a cutting." Studies of anatomy have traditionally depended on cutting 

up, or dissection, but now, with imaging technology, it is increasingly possible to 

see how a body is made up without dissection. In order to achieve optimum 

anatomy education, cadaveric dissection (dissection of a dead human body) is 

mandatory in the majority of medical schools and perceived as a fundamental 

part of medical training. 

Because of current arguments on balancing learning outcomes, problems 

related to the use of human cadaver, teaching methods and resources, education 

in anatomy has introduced a shift toward greater use of alternative modes of 

teaching involving books, videos, cadaveric plastination, non-cadaveric models 

and computer-based imaging. 

We have studied two most popular Visual Anatomy 3D and Visible Body 

applications and figured out the following advantages: the ability to navigate 

efficiently through different bodily layers and structures in 3D space; providing 

more opportunities to explore anatomical structures on their own; allowing 

students more autonomy in choosing different views, angles, and combinations of 
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anatomical images that is not possible in traditional cadaver-based instruction. 

But we have detected also disadvantages: lack of haptic (sense of touch) 

understanding of anatomical structures; the ability to give students too many 

views of anatomical structures and, so doing, distracting them from focusing on 

key information; the software's navigation and abundant options overwhelm 

students' cognitive processing capabilities and, as a result, impair learning. 

We support the use of cadavers and believe that only human cadavers can 

provide the visual and tactile experiences necessary to learn and apply anatomical 

knowledge. Though, opponents argue that the capabilities of modern multimedia 

and simulation technologies outweigh the benefits of using human cadavers. 

Controversy has amplified recently as a result of the increasing costs of 

cadaver instruction, compared with the decreasing costs and rising capabilities of 

modern technologies. 

Thus, we believe, that digital technologies should be implemented into 

modern teaching together with dissection or interact with plastinated specimens, 

they don‟t just learn about the anatomical intricacies of the human body. Only in 

this case students can learn how to approach the specimen with empathy, 

respecting the human body, learning about life and death – a core part of training 

empathetic, patient-centred doctors. 

 

НОВА СИСТЕМА ОСВІТИ ТА МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ 

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

С.Г. Приймак 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасні процеси глобалізації, які охопили усі сфери життя 

суспільства, зумовили необхідність розробити нову систему освіти, яка б 

об‟єднала системи освіти країн Європи. Згодом це призвело б до утворення 

єдиної зони вищої освіти. Напевно кожному українському студенту 

хочеться, щоб отриманий ним диплом про вищу освіту визнавався не тільки 

в нашій країні, але і в країнах Європи. Якраз міжнародне визнання дипломів 

і є однією з цілей Болонського процесу. 

Болонська конвенція – це угода щодо стандартизації підходів до 

організації навчального процесу і функціонування вищої школи в 

Європейському Союзі. Приєднання до Болонського процесу України 19 

травня 2005 року викликало неоднозначні думки не тільки серед 

працівників освіти, а й серед студентів вищих навчальних закладів. Тому 

вивчення позитивних та негативних сторін цього явища є дуже актуальними 

на даний момент. Не дивлячись на те, що Україна лише нещодавно 

приєдналася до цього процесу, вже можна виділити плюси та мінуси 

підписання цієї декларації. До позитивних моментів можна віднести: 

уніфікація систем освіти країн Європи, що дасть змогу випускати ква-

ліфікованих спеціалістів, які зможуть конкурувати на міжнародному ринку 

праці; управління університетами здійснюється на основі принципів 
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демократії; самостійне здійснення університетом контролю над своєю пов-

сякденною діяльністю та навчальними програмами; мобільність студентів 

та викладацького складу, що дозволить перевірити власні  знання та вміння 

та вдосконалити їх. 

Негативними моментами Болонського процесу є: замість підготовки 

інтелектуально розвиненої, креативно мислячої людини, формується 

робітник, який може ефективно виконувати лише обмежене коло операцій; 

недостатнє забезпечення літературою, що значно ускладнює процес 

самонавчання; проблема зі стандартизацією назв навчальних предметів; 

невиконання положень Болонської конвенції на практиці (рішення щодо 

зарахувань іноземних студентів, які бажають продовжити навчання за 

кордоном, приймається екзаменаційною комісією, яка не впевнена у якості 

отриманої попередньої освіти). З усього вище сказаного цілком логічним є 

висновок, що задля успішної реалізації Болонського процесу необхідно 

приділити більше уваги індивідуальній роботі зі студентом, запровадити 

сучасні інтерактивні методи навчання і т.д. Це значно підвищить шанси 

української освіти вийти на міжнародний рівень.  

 

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ 

ЗАНЯТЬ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Т.В. Процак, О.С. Забродська 

Кафедра анатомії людини імені М. Г. Туркевича 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці 

Медична наука безумовно найпотрібніша галузь в нашому житті, і ні 

для кого не секрет, що вона одна із найскладніших. Саме тому, для того, 

щоб стати достойним знавцем своєї справи, потрібно витратити значну 

частку часу. Звичайно, студентам-медикам пропонується велика кількість 

практичних занять, на які робиться акцент, і лекції. Та чи цього  достатньо 

для ефективного навчального процесу? 

Лекція – з латинської «lectio», означає «читання». За міжнародним 

визначенням це основна форма навчального заняття для засвоєння 

теоретичного матеріалу. За кордоном лекційна форма навчання визнана 

вкрай популярною, натомість як в Україні, на жаль, кількість лекційних 

занять критично скорочується, що призводить до повного її знецінення та 

неефективності. Нині, ми спостерігаємо явище «непотрібності» лекцій для 

сучасної молоді та освітньої системи в цілому. Лекція передбачає повний 

виклад матеріалу передбаченої теми. Це означає, що основним джерелом 

знань має бути саме ця форма навчання та інформація, яка подається в 

підручнику.  

Колосальний дефіцит часу для практичних та лекційних занять 

спонукає до примусового скорочення годин навчального процесу. Це 

призводить до того, що викладач повинен обирати, яка тема дисципліни 

«більш» важлива і витісняти «менш» важливі теми. Це неправильно, 

оскільки в сфері медичної науки всі теми необхідні, і виділяти щось 
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важливіше, а щось ні – неможливо. Такі лекції полишені необхідної кіль-

кості інформації. Ми переконані в тому, що це явище негативно відо-

бражається на сприйнятті інформації студентами. Адже, відомо, що 

навчальний матеріал краще засвоюється після грунтовного викладу. Ще 

одним негативним моментом сучасних лекцій є, те що 80% практичних 

занять випереджають лекційні. 

Можна виділити декілька напрямків продуктивного навчання, 

зокрема, це створення мотивації студентів. Тобто, це вміння викладача 

зацікавити студента предметом чи темою, для подальшого поглиненого 

вивчення. Ще одними пусковими механізмами є створення умов для 

формування нових мотивацій; забезпечення більшої відповідності організа-

ційних форм і засобів навчання; інтенсифікація розумової роботи студентів 

за рахунок більш раціонального використання часу навчального заняття, 

інтенсифікації спілкування студента із викладачем й студентів між собою. 

Лекційна форма навчання має свої переваги: активізує мислення 

студента; допомагає звернути увагу на важливі моменти поданої теми; 

часто лекції передбачають виклад новітніх даних; за короткий час можна 

засвоїти великий обсяг матеріалу; є важливим джерелом знань у випадку 

дефіциту новітньої літератури; лекція є своєрідним прикладом для засвоєн-

ня певних навиків у виступі перед публікою; є можливість обговорити тему 

із широким колом слухачів та інші. Звичайно, є ряд недоліків, але їх можна 

легко усунути за допомогою грамотної організації навчального процесу.  

Отже, ми підкреслюємо важливість викладу лекційного матеріалу, 

оскільки таким чином викладач передає всі базові знання студентам, 

намагається звернути їх увагу на найважливіші точки пропонованої теми. 

 

ORGANIZATIONAL FORMS OF DISTANCE LEARNING 

N.B. Reshetilova, N.M. Kulish * 

Department of Human Anatomy of M.G. Turkevich 

Department of Internal Medicine, Physical Rehabilitation, Sports Medicine and 

Physical Education* 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Distance learning, as one of the learning technologies, requires special 

attention, since it is widely used, although mainly through the efforts of the 

educational establishments themselves. The increasing number of pedagogical 

technologies are required in connection with the growing popularity of interactive 

teaching methods in modern society.  

The personal orientation of teaching and upbringing together with variety 

of methods and means are important to increase the activity and independence of 

students. But the basis of education in any case are the computer 

telecommunications and Internet technologies. With the increase in their 

distribution in the world, the intensity of the introduction of this form of 

education increases both for students in universities and in the system of 

advanced training for teachers. Distance learning is not only a learning process 
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under the guidance of a teacher, even if this process is integrated with traditional 

teaching, but it is the independent work of students using training materials 

systematized according to work programs and set out on remote servers. A 

modern system of distance learning allows us to open new horizons for 

universities and students. According to UNESCO, every year the number of 

higher education institutions using computer telecommunications is continuously 

growing. 

Distance education is very important for low-mobility groups of citizens. 

Distance learning system provides goals, content, methods and technologies, 

organizational forms and means of teaching. Also, the postgraduate distant 

education of doctors, given that many remote settlements need a high-skilled 

specialists is of greater interest nowadays.  

 

РОЛЬ ЄДКІ У ПОКРАЩАННІ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ 

ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ТА ФОРМУВАННІ ДРЕВА МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

Ю.Є. Роговий, В.В. Білоокий, О.В. Геруш  

Кафедра патологічної фізіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним із головних завдань реформування медичної освіти в нинішніх 

умовах є формування високопрофесійних компетенцій і розвиток древа 

медичної освіти, яке включає три послідовних процеси: 1) педагогіку, 2) 

андрагогіку, 3) акмеологію, що вимагає успішної здачі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Для досягнення поставленої мети, кафедра 

патологічної фізіології як теоретичний фундамент, філософія медицини та 

методологія клінічних дисциплін проводить активну роботу щодо 

підготовки до першого етапу ЄДКІ: 1) міжнародного іспиту з основ 

медицини (фундаментальні науки), 2) «Крок 1. Загальна лікарська підго-

товка», 3) іспиту з англійської мови професійного спрямування. З метою 

покращання підготовки до "Крок 1", англійська мова професійного спря-

мування, IFOM розроблені мультимедійні схеми з ефектами анімації 

патологічних процесів, патологічних реакцій, патологічних станів які 

найшли застосування при проведенні практичних занять з патофізіології, І 

та ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад із навчальної дисципліни 

«Патологічна фізіологія», читанні лекцій та опубліковані. Співробітники 

кафедри прийняли участь в  нарадах: 3.01.2019; 10.01.2019; 22.01.2019; 

30.01.2019 щодо підготовки до IFOM. Колективом кафедри переведено 100 

тестів IFOM з англійської на українську мову. Відповідальним за IFOM на 

кафедрі патологічної фізіології призначено доц. Дорошко В.А. Підготовка 

до: 1) IFOM, 2) «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», 3) іспиту з 

англійської мови професійного спрямування  включені до відповідних 

робочих навчальних програм з проведенням тестового контролю на кафедрі 

із використанням тестових завдань профілю "Патологічна фізіологія" 

з інформаційних банків тестових завдань Центру тестування МОЗ України 

за останні 5 років. На кожному практичному занятті студенти вирішують 10 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 388 

тестових завдань з банку даних українською мовою, 5 тестових завдань 

англійською мовою та 5 тестів IFOM. Для допуску до підсумкового 

модульного контролю студенти проходять тестування в системі дистан-

ційного навчання “Moodle” з проведенням тестування в режимі самоконт-

ролю (30 тестових завдань: 24 українською мовою і 6 англійською мовою) 

та контролюючому режимі з допуском до підсумкового модульного конт-

ролю при подоланні бар‟єра – 86%. Проводиться індивідуальна робота 

викладачів із невстигаючими студентами та детальний аналіз тестів по 

ключовим словам. Інформаційний стенд доповнений словником англомов-

них патофізіологічних термінів (ключових слів). 

Таким чином, активна робота щодо підготовки до першого етапу 

ЄДКІ буде сприяти покращанню викладання патофізіології та формуванню 

древа медичної освіти.  

 

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЛІПШЕННІ ЯКОСТІ 

ВИКЛАДАННЯ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ  

Ю.Є. Роговий, К.В. Слободян  

Кафедра патологічної фізіології  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Істотним завданням реформування медичної освіти є рівень наукової і 

професійної активності науково-педагогічних працівників згідно нових 

вимог пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 

№ 347 зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 р. № 1187). Під час визначення рівня наукової та професійної 

активності науково-педагогічного працівника зараховуються здобутки, що 

повинні включати щонайменше 4 пункти:  

1) наявність за останні п‟ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;  

2) наявність не менше п‟яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;  

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії;  

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня;  

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;  

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною 

мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;  

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 389 

експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої освіти МОН;  

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових 

фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;  

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь 

у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;  

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підго-

товку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової устано-

ви)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого нав-

чально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секрета-

ря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря прий-

мальної комісії та його заступника;  

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад);  

12) наявність не менше п‟яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення;  

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю 

три найменування;  

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студент-

ських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студент-

ським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпій-

ських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та 

Європи, чемпіонаті України; виконання обов‟язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов‟язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та 
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всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу; 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п‟яти публікацій;  

16) участь у професійних об‟єднаннях за спеціальністю;  

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п‟яти років;  

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років. 

Таким чином, нові вимоги пункту 30 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності є вагомим внеском щодо покращання якості навчаль-

ного процесу з провідної теоретичної дисципліни – патологічної фізіології. 

 

METHODOLOGICAL SIGNIFICANCE APTIS TEST LEVEL B2 

ACCORDING TO THE EUROPEAN RECOMMENDATIONS OF 

LANGUAGE EDUCATION (CEFR) TO IMPROVE THE QUALITY OF 

TEACHING PATHOPHYSIOLOGY 

Yu. Rohovyi  

Department of pathological physiology  

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

An essential task of reforming medical education is the level of scientific 

and professional activity of scientific and pedagogical workers in accordance 

with the new requirements of paragraph 30 of the license conditions for 

educational activities of educational institutions (resolution of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine dated may 10, 2018 № 347 changes to the resolution of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 30, 2015 № 1187). 

In order to improve the quality of teaching pathophysiology is the 

introduction of English language proficiency requirements at the level of B2 with 

the European recommendations of language education or qualification documents 

(diploma of higher education, scientific degree) related to the use of this language 

by one of the members of the project team during the training of foreigners and 

stateless persons, which are put into effect from 1 January 2020. 

To achieve this goal, an important task is to pass the APTIS test, which 

evaluates all four types of speech activity: reading, writing, speaking, listening. 

The speech skills that are tested depend on the needs of the organization (for 

example, a training center or an employer). The applicant receives the test results 

according to the common European recommendations for language education 

(CEFR). For each component of the test is awarded the appropriate level (A1-C). 

When passing all four components of the test, the overall result of the language 

proficiency level according to the CEFR is evaluated. In addition to the level on 

the CEFR scale, points from 0 to 50 for each component of the test are awarded. 

APTIS level B2 is characterized by the following requirements. 

Listening В2. Can understand the main ideas of propositionally and 

linguistically complex speech on both concrete and abstract topics delivered in a 
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standard dialect, including technical discussions in his/her field of specialisation.  

Reading В2. Can read with a large degree of independence, adapting style 

and speed of reading to different texts and purposes, and using appropriate 

reference sources selectively.  

Speaking В 2. Can give clear, systematically developed descriptions and 

presentations on a wide range of subjects related to his/her field of interest, with 

appropriate highlighting of significant points, and relevant supporting detail.  

Writing В 2. Can write clear, detailed texts on a variety of subjects related 

to his/her field of interest and shows an ability to use different registers within 

written texts.  

Thus, the training of teachers to obtain a certificate of B2 APTIS is a 

significant contribution to improving the quality of the educational process in 

pathological physiology. 

 

ПОКРАЩАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ЗГІДНО 

ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДГОТОВКИ ВИСОКОПРОФЕСІЙНИХ ФАХІВЦІВ 

Ю.Є. Роговий  

Кафедра патологічної фізіології  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформування медичної освіти в нинішніх умовах ставить низку 

нових завдань, пов‟язаних з покращанням якості підготовки медичних 

фахівців для системи охорони здоров‟я України. 

Одним із таких важливих завдань для покращання викладання 

провідної теоретичної дисципліни є забезпечення рівня викладання 

предмету за фахом, який відповідає державним стандартам освіти, з метою 

підготовки фахівців відповідного рівня кваліфікації. 

Для досягнення поставленої мети навчальні плани і програми з 

патологічної фізіології виконуються у повному обсязі, забезпечений дієвий 

контроль за якістю викладання навчальних дисциплін для забезпечення 

напрацювання достатнього рейтингового балу кафедри, якісної роботи 

співробітників кафедри на сервері дистанційного навчання з дисциплін, які 

викладаються кафедрою. Так, рейтинг кафедри патологічної фізіології склав 

за: 2016 рік - 3614,2 бала, 2017 рік - 4371,0 бала, 2018 рік – 3127,7 бала, при 

цьому рейтинг завідувача кафедри д.мед.н., проф. Рогового Ю.Є. склав за: 

2016 рік - 879,2 бала, 2017 рік - 898,7 бала та зріс за 2018 рік до 914,0 балів. 

Кафедра патологічної фізіології є структурним підрозділом медично-

го факультету № 4 та здійснює підготовку спеціалістів, магістрів, бакалав-

рів, докторів філософії за спеціальностями 222“Медицина”, 221 “Стома-

тологія”, 226 Фармація, 224 “Технології медичної діагностики та лікування”, 

223 "Медсестринство", 225 “Медична та психологічна реабілітація”. 

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: 
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1. Патологічна фізіологія – для студентів 3 курсу спеціальностей 

222“Медицина” (магістр), “Педіатрія” (магістр), 225 “Медична та 

психологічна реабілітація” (магістр), 221“Стоматологія” (магістр). 

2. Патологічна фізіологія – для студентів 2 курсу спеціальностей 226 

Фармація (магістр), 224 “Технології медичної діагностики та лікування” 

(бакалавр), "223 Медсестринство" (молодший спеціаліст).  

3. Сучасна патологічна фізіологія - для підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії за спеціальністями 222 «Медицина» та 

221 «Стоматологія». 

Здійснюється постійний контроль за своєчасним проведенням 

атестації науково-педагогічних кадрів. Усі викладачі кафедри своєчасно 

проходять курси підвищення кваліфікації. До відома співробітників 

кафедри своєчасно доводяться рішення Вченої Ради, ЦМК, наукової комісії. 

Таким чином, забезпечення високого рівня викладання  патологічної 

фізіології згідно державним стандартам освіти є важливим чинником щодо 

покращання підготовки високопрофесійних фахівців необхідного рівня 

кваліфікації. 

 

СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ - СУЧАСНА 

ОЦІНКА ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ   

О.І. Годованець, Л.Г. Гринкевич  
Кафедра стоматології дитячого віку 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У зв‟язку з невпинним розвитком медичної науки постійно змі-

нюються вимоги до професійного рівня лікарів і середнього медичного пер-

соналу. На сьогоднішній день більшої актуальності набуває питання підви-

щення рівня володіння практичними навиками при наданні кваліфікованої 

медичної допомоги, у тому числі і стоматологічної. Як відомо невід‟ємною 

частиною навчального процесу є систематизація теоретичного матеріалу, 

аналіз та практичний досвід. Однак, для поліпшення освітнього процесу, 

його модернізації наразі є доцільним запровадження занять з викорис-

танням симуляційних технологій для студентів-стоматологів 4-5 курсів. 

Переваги симуляційного тренінгу: навчання без шкоди для пацієнта; 

об‟єктивна оцінка рівня професійної підготовки кожного фахівця; значне 

зниження кількості професійних помилок завдяки використанню імітацій-

них технологій; змога бездоганного відпрацювання ряду маніпуляцій або 

втручань із використанням сучасної апаратури; здатність швидко прийняти 

рішенння самостійно та в команді.  

Таким чином, проведення симуляційних занять для студентів дозво-

ляє відпрацювати практичні алгоритми діагностики та лікування зімітованої 

ситуації персональних дій та командної взаємодії у виборі тактики лікуван-

ня в різних клінічних ситуаціях та виправити більшість медичних помилок. 

Використання медичного обладнання в умовах, максимально наближених 

до реальних, дозволяє додатково оцінити рівень підготовки студентів. 
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Впровадження в навчальний процес підготовки медичних кадрів на 

всіх етапах медичної освіти з використанням симуляційних класів призведе 

до зниження лікарських помилок, зменшення ускладнень та підвищить 

якість виконання діагностичних маніпуляцій та надання медичної допомоги. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ ІНТЕРАКТИВНОГО 

НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ СТОМАТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ 

О.І. Годованець, Д.Г. Романюк  

Кафедра стоматології дитячого віку 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасна стоматологічна освіта вимагає від викладача вищої школи не 

тільки володіння теоретичними знаннями, але й достатнього досвіду 

надання стоматологічної допомоги. Це має спонукати викладача до пос-

тійного професійного зростання. В стоматологічній галузі щодня з'являють-

ся нові методи діагностики та лікування про які необхідно повідомляти 

майбутніх спеціалістів, заохочувати їх до сумісної співпраці та мотивувати 

до самостійного оволодіння сучасними методиками. 

На сьогоднішній день традиційні методи викладання втрачають свою 

актуальність та призводять до низької якості підготовки спеціалістів в 

умовах сучасного ринку праці. Для реформування вищої стоматологічної 

освіти необхідно впроваджувати новітні оригінальні методи викладання, які 

широко використовуються у всьому світі. Використання нетрадиційних 

методів є особливо актуальним при викладанні стоматологічних дисциплін 

на клінічних кафедрах, де є можливість реального клінічного аналізу па-

цієнтів на конкретних прикладах. 

Наочність – це один із засобів навчання, який полегшує сприйняття, 

осмислення і узагальнення матеріалу. Як, відомо, принцип наочності 

полягає в створенні образів досліджуваних об‟єктів, процесів і явищ, 

використанні найрізноманітніших їх моделей з метою підвищення рівня 

сприйняття навчального матеріалу. З цією метою на практичних заняттях в 

якості наочного матеріалу застосовуємо кейс-метод. Даний метод направ-

лений на отримання не тільки теоретичних знань, але і на формування 

професійних навичок, глибокого та багатогранного сприйняття складної 

ситуації на конкретних прикладах. 

Технологія кейс-метода дозволяє розробити модель конкретної 

ситуації, яка відбулась в реальному житті, що з одного боку, допомагає 

студентам краще запам‟ятовувати теоретичний матеріал, з іншого – 

дозволяє викладачам урізноманітнити форми контролю знань студентів. На 

додаток до традиційного усного опитування, тестового контролю, вирі-

шення ситуаційних задач, викладач може перевірити знання студентів по 

кожному розділу дисципліни окремо.  

Будучи інтерактивним методом навчання, кейс-метод завоював 

позитивне ставлення зі сторони студентів, формує інтерес та позитивну 

мотивацію по відношенню до навчання, сприяє їх вірі у власні сили. 
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Отримавши кейс, який складається з фотографій клінічного випадку, 

рентгенологічних знімків та скринінгу до лікування, студент повинен 

скласти детальний план лікування. Дискусія займає центральне місце в 

кейс-методі. ЇЇ доцільно використовувати, коли студенти володіють достат-

ньою кількістю знань, вміють аргументувати, доводити та обґрунтовувати 

свою думку. Важливою характеристикою дискусії є рівень компетенції, 

який складається з компетентності її учасників.  

Даний метод активізує студентів, розвиває аналітичні та комунікативні 

здібності, залишаючи один на один з реальною ситуацією, дозволяє 

використати отриманні теоретичні знання при вирішені практичних завдань, 

сприяє розвитку у студентів самостійного мислення, вміння вислухати опо-

нента та врахувати альтернативну думку, а також аргументовано висловити 

свою.  

Отже, наочність можна розглядати як один із дієвих підходів для 

ілюстрації навчального матеріалу, розвитку мислення, а також і використо-

вувати його для керування навчальним процесом. Застосування наочності 

дозволило збільшити обсяг, дієвість і міцність знань студентів-стоматологів. 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ 

ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ 

І.О. Сем’янів 

Кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Інформаційне суспільство вимагає від освіти під час підготовки 

конкурентноздатних фахівців не лише нових умінь і знань, але й пере-

будови стратегічної діяльності, спрямованої на врахування зазначених особ-

ливостей. Саме тому одним із найважливіших завдань державного рівня та 

освіти в цілому є інформатизація суспільства та підготовка фахівців, що 

володіють сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Інформаційно-комунікаційні технології посилюють роль методів ак-

тивного пізнання та дистанційного навчання. Інформатизація освіти – це 

процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки і вико-

ристання сучасних нових інформаційних технологій, орієнтованих на 

реалізацію психолого-педагогічної мети навчання та виховання. За вимо-

гами Болонського процесу збільшується частка самостійної роботи студен-

тів 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. 

У вищій медичній освіті найчастіше використовуються телевізійно-

супутникові та мережеві інформаційно-комунікаційні технології. Серед 

останніх найбільшого застосування набули спеціалізовані інформаційні 

системи, які називають системами управління навчанням (learning manage-
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ment 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). 

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 дистанційного навчання в навчальний процес, а саме 

застосування засобів нових інформаційних технологій, деформує вже тра-

диційно сформовану структуру навчального процесу, проте є його 

невід‟ємною та корисною складовою. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ В 

САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Б.П. Сенюк, С.В. Юрнюк*, Л.Д. Борейко** 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб  

*Кафедра фармації 

 **Кафедра догляду за хворими та вищої мед сестринської освіти 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
У сучасному суспільстві, й у освітньому середовищі зокрема, У 

сучасному суспільстві, й у освітньому середовищі зокрема, самостійна 
робота з опануванням нових знань, навичок і вмінь, визначає не лише 
професійний рівень, а й місце у соціумі. Тому питання організації самос-
тійної роботи студентів у ЗВО приділяється особлива увага. Для оптимізації 
самостійної роботи студента (СРС) слід надати їй нового змісту, відкори-
гувати найкраще, знайти нові методичні та методологічні рішення. 

Саме одним із нових підрозділів в організації СРС є впровадження в 
навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій, які належать 
до інноваційних технологій. Пошук нових технологій пов‟язане із появою в 
освітніх закладах сучасної техніки для роботи з навчальною і науковою 
інформацією (комп‟ютери, Інтернет, мультимедійна, аудіо- та відео- техніка) 
та необхідністю її ефективно і доцільно використовувати. Молодь, яка 
навчається, це важлива частина сучасного динамічного ринково-інформа-
ційного суспільства, що постійно розвивається і повинна мати ті знання і 
уміння, які потрібні для роботи в новітніх інформаційних технологіях. 

Важливо зазначити, що мультимедійні технології використовуються з 
різною метою: вдосконалення системи управління навчанням на різних 
етапах заняття; посилення мотивації навчання; поліпшення якості навчання 
і виховання, що підвищить інформаційну культуру студентів; підвищення 
рівня підготовки студентів у галузі сучасних інформаційних технологій. 

У навчальному процесі особливий акцент слід зосередити на самос-
тійній роботі студентів (СРС) із пошуку, усвідомлення і переробки нових 
знань. Важливу роль у СРС відіграє викладач: виступає як організатор 
процесу навчання, керівник самостійної діяльності, який надає студентам 
потрібні вказівки. 
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Самостійну роботу можна визначити як вид навчальної діяльності, що 

виконується студентами без безпосереднього контакту з викладачем або 

керований опосередковано через спеціальні навчальні матеріали. Самос-

тійна робота стала невід‟ємною обов‟язковою ланкою процесу навчання, що 

передбачає насамперед індивідуальну роботу студентів відповідно до 

установки викладача, підручника або програми навчання. У сучасній 

дидактиці СРС розглядається, з одного боку, як вид навчальної роботи, 

який здійснюється без безпосереднього втручання, але під керівництвом 

викладача, а з іншого – як засіб залучення студентів до самостійної 

пізнавальної діяльності, формування в них методів організації такої 

діяльності. Ефект від СРС можна отримати тільки тоді, коли її 

організовують і реалізують у навчально-виховному процесі як цілісну 

систему, що пронизує всі етапи навчання студентів у виші. 

СРС під керівництвом викладача відбувається у формі ділової 

взаємодії: студент отримує безпосередні вказівки, рекомендації викладача 

про організацію самостійної діяльності, а викладач виконує функцію 

управління через облік, контроль і корекцію помилкових дій. Спираючись 

на сучасну дидактику, викладач має встановити необхідний тип СРС і 

визначити ступінь її включення у вивчення своєї дисципліни. 

Самостійна робота над навчальною темою з мультимедійною 

презентацією може бути використана у випадках, коли студент із якоїсь 

причини не був присутній на занятті. У цьому випадку студенти можуть 

прийти в кабінет інформатики і доопрацювати матеріал. І, навпаки, 

студенти, які встигають вивчати всі запропоновані теми, можуть, не 

чекаючи інших, переходити до наступного навчального матеріалу. Таким 

чином, завдяки індивідуальному режиму роботи кожного студента, можна 

досягти позитивних результатів. 

Подання інформації у вигляді мультимедійної презентації під час СРС 

має такі можливості: матеріал супроводжується яскравими ілюстраціями, 

що викликає більший інтерес і краще засвоюється; розробка таких 

матеріалів розвиває логічне мислення, вчить структурувати інформацію; 

застосування презентацій дозволяє оперативно модифікувати навчальний 

матеріал, багаторазово використовувати і відтворювати в різних формах 

підготовлені матеріали; застосування презентацій робить навчальні мате-

ріали доступними студентам у будь-який момент і, можливо, з будь-якого 

місця і природним шляхом ознайомлює студентів із культурою інфор-

маційного суспільства. 

Отже, мультимедійна презентація становить собою поєднання 

комп‟ютерної анімації, графіки, відео, музики і звукового ряду, які органі-

зовані в єдину систему. Використання презентацій у навчальному процесі 

дозволяє вирішити низку дидактичних завдань: формування образних, 

яскравих уявлень, що сприяє кращому запам‟ятовуванню матеріалу; мож-

ливість ознайомлення з природними і культурними об'єктами, явищами, 

процесами, недоступними для безпосереднього спостереження; економія 

часу при викладанні матеріалу і багато іншого. 
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Презентація як сучасний необхідний і нескладний у підготовці засіб 

навчання сприяє підвищенню рівня засвоєння матеріалу студентами, а отже, 

підвищує успішність навчання в цілому. 

Таким чином, одним із основних завдань реорганізації сучасного 

освітнього простору може стати поширення і впровадження мультимедійної 

техніки, що допомагає структурувати навчальний матеріал відповідно до 

технологічних принципів навчання. 

 

BASIC PRINCIPLES OF SIMULATION-BASED EDUCATION IN THE 

FAMILY MEDICINE DEPARTMENT 

L.P. Sydorchuk, O.A. Petrynych, T.V. Kazantzeva,  

L.V. Melnychuk, Yu.M. Yarynych  

Family Medicine Department 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Simulation in medical education has long history dating from ancient time. 

However, it is generally accepted that first examples of modern-type simulation 

in medical education took place in the XVIII
th

 century, when Madame Du 

Coudray introduced models of pelvis and fetus for midwifery training. As 

traditional medical education has been linear and directed towards students and 

trainees, and clinical training was provided as an ethical apprenticeship; it took 

about two centuries to develop another simulation by Asmund Laerdal, who 

introduced Resusci Anne for resuscitation simulation in 1960
th

. Similar device 

named SimOne was developed by Dr Abrahamson in late 1960
th
, too. First 

simulated patient introduced in 1990
s
 by Barrows.     

We consider simulation as a technique not technology, aimed on partial 

interactive replacement or amplification of real patient clinical experiences based 

on artificial substantiation. Simulation-based learning involves different aspects 

of education: cognitive skills, technical skills, and behavioral skills. Following 

models of simulation-based medical education have potential for application in 

Family Medicine Department: the standard (traditional) bench-based simulation. 

It is affordable, reusable but may be only used for training basic skills; animal 

models simulation may be used for training specific emergencies like bleeding or 

surgical interventions. This sort of simulation has good applicability in terms of 

studying operative techniques or clinical anatomy but it lacks applicability 

emphasizing learning needs in family medicine; similarly simulation on cadavers 

is perfect for studying clinical anatomy or some procedural skills but has limited 

applicability in terms of Family Medicine education; human performance and 

virtual reality simulators possess newcomers role in Family Medicine training 

and open further perspectives for simulation-based learning. Both provide 

extensive interactivity, reusability and data management. However, both are 

costly, require maintenance and tech supply. 

Among principal advantages of the simulation-based medical education, 

the most important are easy accommodation of multidisciplinary teams, training 

can be done on site without need to spend time and resources for changing 
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locations, educational event may be easily managed with flexible schedule and 

faculty members. The major benefit of simulation-based medical education is its 

capability to learning occurrence in all three domains – cognitive, skills training 

and behavioral/attitude formation. 

Major challenges are the need of skilled and enthusiastic facilitators. 

Simulation-based medical education requires comparatively smaller than usual 

groups of students/learners, need of additional staff members may emerge. And 

the problem of learning assessment is the greatest challenge associated with 

simulation-based medical education.      

Thus, simulation-based medical education has multiple advantages. It is 

safe for both patients and learners. All invasive procedures and manipulations 

may be repeatedly practiced in a safe manner and increased numbers. Simulation-

based medical education is the only option for training rare clinical conditions 

and situations. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ МЕТОДІВ ТА 

ІННОВАЦІЙНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

В.С. Смандич, Н.О. Сливка, А.Г. Сучеван, В.М. Ходоровський 

Центр симуляційної медицини та інноваційних технологій 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Стрімкий розвиток засобів обчислювальної техніки, використання 

компонентів електронних схем дали змогу інтегрувати нові функції у добре 

знайомі користувачам персональних комп‟ютерів пристрої вводу-виводу. 

Динамічний ритм сьогодення диктує умови до модернізації навчальних 

методів, особливо у галузі медицини. Пошук передових та ефективних 

методів оволодіння знаннями є викликом як для студентів, так і для 

викладачів. Одним із рішень цієї задачі є самостійна робота студентів, тобто 

система педагогічних умов, що стимулює активність у пізнавальному 

процесі, розвиває лідерські якості та сприяє накопиченню особистого 

професійного досвіду. Підвищенню мотивації до самостійного навчання 

сприяє максимальне наближення його до реальних клінічних ситуацій та 

використання сучасних методів роботи. 

На базі Центру симуляційної медицини та інноваційних технологій 

Буковинського державного медичного університету наразі створено умови 

для впровадження таких форм навчання. Проілюструвати це можна на 

прикладі одного з найскладніших методів досліджень у внутрішній 

медицині – електрокардіографії (ЕКГ). Елегантним рішенням було викорис-

тання для зняття кривої ЕКГ спеціалізованого приладу (Heaco, Contec Medi-

cal Systems Co., LTD, China) з програмним забезпеченням (ECG Synchronous 

V. 1.3.6), що дозволяє оперативно реєструвати і вимірювати різницю 

потенціалів серця з поверхні тіла людини за допомогою накладання 

електродів. Цікавим є той факт, що електрокардіограф являє собою 

електричний підсилювач потенціалів, що передає дані через USB-інтерфейс 
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на персональний комп‟ютер, який в свою чергу відображає, друкує та 

зберігає криву ЕКГ.  

Робота студентів починається зі внесення в комп‟ютерний реєстратор 

паспортних даних обстежуваної особи: прізвище, ім'я та по батькові, дата і 

рік народження, стать, зріст та вага. Далі, на пацієнта, у ролі якого може 

виступати один зі студентів, накладаються 10 електродів, що формують 12 

загальноприйнятих відведень ЕКГ за Willson. При натисканні кнопки Start 

відбувається автоматична реєстрація ЕКГ і збереження даної інформації в 

базі даних приладу. Реєстрація ЕКГ триває 10 сек. в умовах спокійного 

дихання і ще 10 сек. – на вдиху. Сигнал ЕКГ відображається на широко-

форматному дисплеї з повною імітацією стандартної міліметрової сітки, що 

істотно полегшує роботу та позбавляє необхідності паперового друку. На 

додатковій вкладці вікна аналізу демонструються серцеві комплекси з 

автоматичною розміткою. Розташування маркерів розмітки за необхідності 

можна легко змінити; при цьому всі параметри миттєво перераховуються. 

На іншій вкладці вікна аналізу розташований блок для висновку, 

котрий студенти повинні самостійно сформувати за відповідним алгорит-

мом. Остаточний варіант зареєстрованої ЕКГ може бути збережений у 

файлах різного формату, спільним для яких є відображення паспортних да-

них пацієнта, дати обстеження, кривої ЕКГ та висновку лікаря. Перевагою 

такого виду збереження інформації є можливість формування бази даних 

для спостереження в динаміці та статистичного аналізу, а також можливість 

дистанційного обміну інформацією зі спеціалістами через електронну 

пошту.  

Окрім мотиваційно-іноваційного аспекту, оволодіння практичною на-

вичкою реєстрації та оцінки ЕКГ сприяє підготовці студентів до об‟єкти-

зованого структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) та використання даної 

методики в майбутній лікарській діяльності.  

Використання можливостей Центру симуляційної медицини та інно-

ваційних технологій у самостійній роботі студентів є важливим фактором 

формування сучасного глобального світогляду медичного працівника, що, 

за наявності адекватних форм зворотного зв‟язку, дозволяє зробити 

студента активною фігурою навчального процесу, покращити якість засво-

єння матеріалу та сприяє підготовці до практичної діяльності та вирішення 

професійних завдань різної складності.  

 

СИТУАТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

Л.В. Стегніцька, І.В. Зазуля 

Кафедра іноземних мов 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Глобалізація Глобалізація суспільства та співпраця із закордонними 

вишами вимагає не тільки професійних умінь та навичок, але й належного 
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володіння іноземною мовою. Актуальним для досягнення цієї мети зали-

шається питання вивчення фахової лексики, яка допоможе студенту 

інтегруватися у професійне мовне середовище.  

Існує безліч методів та прийомів навчання, які є ефективними для 

опанування вузькоспеціалізованої лексики, та найбільш дієвим, на нашу 

думку, є комунікативний підхід з використанням технології ситуативного 

моделювання або так званої симулятивної гри. Підґрунтям для його 

здійснення є формування комунікативних навичок з використанням фахової 

термінологічної лексики та вміння застосувати її в межах зазначеної 

ситуації. 

Інтерактивна технологія ситуативного моделювання – це конструю-

вання педагогом проблемної ситуації, яка потребує вирішення із залучен-

ням усіх студентів до активної участі. Така симулятивна гра відрізняється 

від інших тим, що педагог сам  розподіляє ролі між комунікантами, які 

допоможуть їм лінгвістично самоствердитись. Всі ролі та функції гравців 

відображають реальну картину професійної діяльності, яка відповідає 

реаліям, що моделюються. Учасники такої ділової гри мають діяти відпо-

відно до запропонованих фактів (їх не можна змінювати чи доповнювати в 

процесі вирішення поставленої проблеми) та в межах визначеної ситуації, 

яка максимально наближена до реальної. Відсутність оцінювання та 

коригування лексико-граматичних помилок під час такого виду діяльності 

дозволяє суттєво знизити рівень невпевненості, який часто присутній на 

практичних заняттях, та створити комфортне середовище для розкриття 

креативного потенціалу студента. Такий психологічний підхід у навчанні 

іншомовної комунікації заохочує студентів до спілкування та сприяє 

вдосконаленню вже набутих розмовних навичок.  

Відповідно до конкретного змодельованого середовища студентам 

пропонується обговорити проблемну ситуацію та запропонувати шляхи її 

вирішення з опорою на вивчену фахову лексику. Багатий лексичний запас 

та термінологічна грамотність дозволяють чітко та аргументовано вислов-

лювати свою думку та почуватися впевнено у мовленні. У той же час 

прогалини в знаннях іноземної мови допомагають адекватно оцінити власні 

можливості та мотивують до свідомого засвоєння студентами тезаурусу 

обраного фаху. Ще одним важливим компонентом ситуативного моделю-

вання мовленнєвих ситуацій при вивченні фахової лексики є створення 

соціальної моделі, тобто формування та впровадження основ морально-

етичної поведінки, де студенти вчаться слухати та поважати думку інших та 

діяти правильно відповідно до норм соціальної поведінки. 

Отже, відтворення предметно-соціального змісту професійної діяль-

ності шляхом ситуативного моделювання допоможе майбутньому фахівцю 

не тільки вдосконалити навички професійної комунікації, але й впевнено 

себе почувати в реальних умовах іншомовного спілкування.  
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФТИЗІАТРІЇ 

В.О. Степаненко 

Кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В умовах підготовки лікаря загальної практики, переходу на 

контрактно-договірні відносини кінцевою метою процесу навчання стає 

підготовка високопрофесійних, висококваліфікованих та конкурентно-

спроможних спеціалістів. У процесі проходження програми з фтизіатрії 

студенти повинні засвоїти питання діагностики, клініки, лікування та 

профілактики різних форм як легеневого, так і позалегеневого туберкульозу, 

засвоїти методики обстеження хворих, вміти інтерпретувати отримані 

об‟єктивні і лабораторні дані, рентгенограми, томограми, спірограми,  ЕКГ, 

туберкулінові проби, дані інструментальних методів дослідження тощо; 

вміти надати невідкладну допомогу при легеневих кровотечах, спонтанному 

пневмотораксі, легенево-серцевій та нирковій недостатності. 

Важливу роль в процесі навчання відіграє мотивація навчальної 

діяльності студентів. До мотивів навчання можна віднести почуття обов‟язку, 

прагнення набуття високої кваліфікації, бажання займатись науковою 

діяльністю тощо. Не менш значущою для формування мотиву засвоєння 

матеріалу є постановка викладачем теми заняття та створення дискусійної 

ситуації, що привертає увагу студентів, підвищує їх активність. Дійовою 

мотивацією є оцінка знань та вмінь студентів упродовж навчання. Система 

оцінювання знань і вмінь студентів здійснюється відповідно до вимог 

навчальної програми та Інструкції про систему оцінювання навчальної 

діяльності студентів. Оцінка рівня знань з фтизіатрії відповідає загальнові-

домим критеріям якості: об‟єктивність, надійність, валідність, точність. 

Останнім часом для оцінки знань та вмінь, отриманих студентами як на 

практичних заняттях, так і під час самостійної роботи, в тому числі і 

позааудиторної, широко використовуються технічні засоби, які дають мож-

ливість створити в аудиторії проблемні ситуації, коли студенти самостійно 

опановують навчальний матеріал у відповідності з поставленим викладачем 

навчально-пізнавальним завданням, набуваючи таким чином досвіду творчої 

діяльності, навичок орієнтуватися у великій кількості інформації, розви-

ваючи свою пам‟ять, своє мислення. З метою оцінки знань з фтизіатрії, 

отриманих студентами на попередніх курсах, на кафедрі запроваджено 

базовий тестовий контроль. В якості контролю засвоєних студентами знань 

та вмінь в процесі опанування навчальної програми на кафедрі розроблені 

тестові завдання різного рівня, які дають можливість зменшити затрати часу 

на проведення комп‟ютерного контролю знань у порівнянні з часом, 

необхідним для проведення усного фронтального опитування. Тестові 

завдання використовуються як для контролю рівня набутих знань з окремих 

тем, так і для кінцевого рівня знань з дисципліни у цілому.   
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Іншим засобом уніфікованого контролю за самопідготовкою студен-

тів є ситуаційні завдання та задачі, які складені таким чином, щоб 

відобразити основні аспекти етіології, патогенезу, діагностики, клініки, 

лікування та профілактики туберкульозу. Аналіз відповідей студентів на 

тестові завдання та ситуаційні задачі дозволяють за достатньо короткий час 

не тільки оцінити вихідний рівень знань і вмінь, а й детально виявити 

суттєві помилки, з‟ясувати їх причини і внести відповідну корекцію. 

Ситуаційні завдання даються або одне на групу студентів, або кожному 

студенту. При вирішенні завдання студент демонструє рівень індивідуаль-

ної підготовки до заняття. Для більш об‟єктивного оцінювання засвоєних 

вмінь, набутих  при вивченні різних форм туберкульозу легень, студенти 

пишуть історію хвороби з наступним її захистом. У кінці циклу навчання 

студенти складають іспит, який включає три етапи: тестування за комп‟ю-

терною програмою; прийом практичних навичок та інтерпретація 

рентгенограм; співбесіда і вирішення нетипових клінічних задач. Отже, 

оцінка відповідей на тести, які охоплюють всю навчальну програму з 

фтизіатрії з урахуванням усної відповіді, дозволяє більш об‟єктивно 

оцінити засвоєння навчального матеріалу кожним студентом. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ 

ОСВІТНОЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИВЧЕННІ ГІСТОЛОГІЇ, 

ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ 

Д.Б. Столяр 

Кафедра гістології, цитології та ембріології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Сучасними методами навчання в галузі медицини, можна назвати такі, 

що спрямовані на здобуття не тільки теоретичних знань із спеціальності, а і 

розвиток у студентів "клінічного" мислення, здібностей до розв‟язування 

різних клінічних завдань та власної мотивації студента до навчання.  

У сучасному освітньому процесі пропонується збільшити викорис-

тання актуальних інформаційних систем, які мають найбільше поширення 

серед студентського колективу, це сприятиме співпраці та відчуттю 

партнерства між студентом та викладачем, також таким методом досягає-

ться більша наочність матеріалу для навчання, можливість використання 

зображень чи гіперпосилань для навчання чи повторення макро- чи 

мікропрепаратів, таблиць чи діаграм, полегшується доступ до інформації у 

студентів та у випадку необхідності присутня можливість швидкого 

інформування студентів. Пропонується створення цифрової присутності 

кафедр в таких соціальних мережах, як Facebook та інші, створення в них 

цифрових представництв та баз із зображеннями макро- та мікропрепаратів 

з їх підписами чи короткими описами, також оцифровування наявних 

таблиць і діаграм із наданням вільного доступу до перегляду цих матеріалів 

в мережі Інтернет– таким чином буде досягнуто максимальне поширення та 

використання цих матеріалів студентами для підготовки та повторення 
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матеріалу. На всіх оцифрованих та цифрових зображеннях вважається за 

необхідне використання "водяного знаку" із зазначенням вузу. 

Запропонований метод може задіюватись у вільний час студента, 

покращувати атмосферу для вивчення чи повторення матеріалу. 

Отже, даний принцип дозволить покращити освітній процес шляхом 

кращої наочності, більш легкої доступності до матеріалів студентами, 

прямій комунікації викладачів із студентами. 

 

IMPLEMENTATION OF PROBLEM-BASED LEARNING TECHNIQUE 

FOR STUDYING DISCIPLINE “PAEDIATRICS, CHILDRENS’ 

INFECTIONS” BY GRADUATING MEDICAL STUDENTS  

Ye.P. Ortemenka, S.I. Tarnavska  

Department of Pediatrics and pediatric infectious diseases 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtcy 

The methodology of problem-based learning (PLB) has been actively and 

successfully used in the medical education in some countries of Western Europe, 

the USA, Canada and Australia. The implementation of this teaching 

methodology in Ukraine within the framework of the TAME project (Training 

Against Medical Error) will allow students to be trained more effectively as a 

result of their concentration in the certain non-standard clinical situation, and 

because of the necessity to analyze and synthesize various information, form new 

professional skills and knowledge, and promote the development of clinical 

thinking of future specialists.  

Unlike the traditional system of education, PLB technique changes the role 

of the teacher. Tutors stop to be a focus of the students‟ attention, but rather 

encourage students to active discussion of problem, activate their interaction in 

obtaining of the new information and discussing their own raised hypotheses, as 

well as making their final specific solution. Usage of the virtual patient gives 

students the opportunity to simulate the plan of practitioner‟s action in different, 

and not always standard, situations. In our opinion the use of PLB technology is 

the most rational for final-year students who have already a certain bundle of 

knowledge in both fundamental disciplines and some range of clinical disciplines. 

The aim of the survey was to evaluate the results of implementation of 

problem-based learning technique in studying of the discipline "Pediatrics, 

infectious diseases” by 6th year medical students. 

On the base of the Department of Pediatrics and Pediatric Infectious 

Diseases of Bukovinian State Medical University, an assessment of the 

effectiveness of the PLB training of 25 final-year medical students, specialized in 

Pediatrics, has been done. 

Students have been trained by the credit-module system, with usage of the 

elements of distance learning and active visualization of the new education 

content. During the practical training mainly the case-method of teaching has 

been used: some specific clinical practical tasks that required particular decisions 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=12848_1_2&s1=%E4%E8%F1%F6%E8%EF%EB%E8%ED%E0
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5403035_1_2&s1=%E1%E0%E3%E0%E6%20%E7%ED%E0%ED%E8%E9
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5403035_1_2&s1=%E1%E0%E3%E0%E6%20%E7%ED%E0%ED%E8%E9
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5403035_1_2&s1=%E1%E0%E3%E0%E6%20%E7%ED%E0%ED%E8%E9
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have been designed. The study of the discipline "Pediatrics, infectious diseases" 

in the 6th year was conducted on separate content modules in certain areas of 

Pediatrics: pulmonology, cardiology, hematology, nephrology, neonatology, 

endocrinology, gastroenterology, outpatient and polyclinic care for the children. 

The total duration of the training cycle for the 6th year students was 50 

days with an average duration of each module – 5 days (30-35 academic hours). 

The Department of Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases is based in the 

Regional Children's Clinical Hospital that created pleasant conditions for better 

practical training of future specialists due to the multidisciplinarity of 12 

hospital‟s departments.  

The results of the anonymous survey have showed that the dominating 

majority of the 6th year students (72%) preferred free discussion during a review 

of the lesson‟s topic. In such situation each participant of the discussion expresses 

his own opinion and, having a certain wealth of knowledge, speaks for himself on 

his own behalf. 

At the same time, about primary professional maturity of the 6th year 

students testified the fact that dominant quota of respondents (64%) has preferred 

to use the case-method or the method of the real situation simulation, which have 

been solved self-dependently. Furthermore, only one out of five students (21,1%), 

has chose as an option for practical classes the work in small groups, each of which 

has to form the answer to their particular specific part of the general question. 

The usage of a fundamentally new approach to tutoring of graduating 

students will improve the skills of self-improvement of future specialists, and 

allow improving more effectively the quality of practical training of students, as 

well as adapting them to the future professional activity. 

 
ІМІТАЦІЙНІ МЕТОДИКИ У ФОРМУВАННІ КЛІНІЧНОГО 

МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ МЕДИХ ВУЗІВ 
В.К. Тащук, Г.І. Хребтій, Т.М. Амеліна,  

О.М. Гінгуляк, Аль Салама Мухамед Васек Обейд 
Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації і спортивної 

медицини 
Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
У формуванні клінічного мислення велику роль відіграє використання 

в процесі навчання ігрових імітаційних методів – ситуаційних завдань і 

ділових ігор з вирішенням практичних питань лікувальної тактики, діагнос-

тичних, експертних, профілактичних та інших аспектів. 

Загальні цілі ділових ігор в медицині: занурення учнів в атмосферу 

інтелектуальної діяльності, гранично близьку до професійної практичної 

роботі лікаря в розпізнаванні хвороб і лікуванні хворих; створення гравцям 

динамічно мінливої картини в залежності від правильних або помилкових 

дій і рішень; формування вміння проводити диференційну діагностику 
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найкоротшим шляхом за мінімальний час і призначення оптимальної 

тактики лікування найбільш простими і доступними методами лікування; 

вміння формувати оптимальний психологічний клімат спілкування з 

хворими та колегами по роботі; розвиток навиків ефективної роботи в 

умовах первинної лікарської ланки – на амбулаторному прийомі в полік-

лініці, на швидкій допомозі, в ролі дільничного лікаря; в якості контролю 

професійної підготовки служить бар‟єром на шляху до ліжка хворого, 

пропускаючи до хворого тільки професійно підготовлених студентів.  

Ділові ігри мають величезні освітні та розвиваючі можливості. По-

перше, в них моделюються професійні відносини, умови професійної 

діяльності, що дозволяють включити студента в імітоване професійне 

середовище, тобто у діловій грі купуються необхідні вміння та навички 

правильного виконання своїх професійних функцій і це дає змогу скоротити 

розрив між теорією і практикою. По-друге, емоційно-творчий пошуковий 

характер ділової гри служить дидактичним засобом розвитку творчого, 

професійного мислення, яке проявляється в здатності до аналізу клінічних 

ситуацій, у чіткості й обґрунтованості рішень, вмінні ефективно взаємо-

діяти з партнером. По-третє, ділова гра розкриває особистісний потенціал 

студента: вміння зайняти активну позицію, випробувати себе на професійну 

придатність, вправлятися в професійній компетентності, а також 

прогнозувати свої власні можливості для виконання майбутньої профе-

сійної діяльності. Подібні заняття привчають до самостійності, ініціатив-

ності, викликають почуття задоволеності і впевненості в собі. 

Статистичні підрахунки, проведені на кафедрі внутрішньої медицини, 

фізичної реабілітації та спортивної медицини продемонстрували, що 

представлений інформаційний матеріал засвоюється на 20%, якщо він 

подається вигляді лекції, на 75% при дискусіях і на 90% при проведенні 

ділових ігор. У практиці викладання найефективнішими виявились кілька 

варіантів клінічних рольових ігор. Перший тип гри: «лікар-хворий». Це 

основна форма клінічної гри, що моделює умови інтелектуальної профе-

сійної діяльності лікаря, спрямованої на розпізнавання хвороб і лікування 

хворого. Як правило, гра розігрується в парах. Учасники розподіляють між 

собою ролі: лікаря і пацієнта. Можливо почергове виконання ролей. 

Викладач формулює завдання для «лікаря» і «пацієнта». Другий тип − 

«консиліум». Ця гра відрізняється тим, що крім лікаря-куратора в грі беруть 

участь консультанти. Формально – це рольова гра, де різні гравці вико-

нують ролі лікарів різних спеціальностей та рівня підготовки. За своєю 

суттю вона безконфліктна. Третій тип клінічної рольової гри – це «палатний 

лікар». Відмінність цього варіанта в тому, що палатний лікар веде кілька 

хворих. При цьому для моделювання найбільш реальної ситуації кожен із 

цих хворих знаходиться на різних стадіях обстеження та лікування, на 

різних стадіях своїх захворювань. Ця гра може бути простішою чи 

складнішою, залежно від того, чи буде палатний лікар мати справу з 
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кардіологічними хворими, або різнопрофільними, коли в палаті концент-

руються хворі з поєднаною патологією різних органів і систем.  

Переваги ділової гри перед іншими видами навчання полягають у тому, 

що ділова гра імітує реальні ситуації в майбутній професії, тим самим 

розвиває вміння шукати і працювати з інформацією, дозволяє значно 

активізувати творчі можливості студента. 

 

ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЯК 

СПОСОБУ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

В.К. Тащук, Т.М. Амеліна, Г.І. Хребтій, О.Ю. Поліщук, С.І. Гречко 

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації і спортивної 

медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
У контексті реформування медичної освіти в Україні варто 

зорієнтувати її зміст не стільки на засвоєння та відтворення студентами 

навчальної інформації, скільки на розвиток умінь критично осмислювати, 

застосовувати набуті знання для розв‟язання професійних проблем і до 

постійного самовдосконалення. 

Рівень теоретичних знань у студентів, які навчалися з використанням 

традиційних методів і проблемного підходу, суттєво не відрізняється, а 

рівень практичних умінь при використанні проблемного навчання значно 

підвищується. При застосуванні традиційних методів студенти-медики не 

можуть засвоїти велику кількість складної навчальної інформації, у них не 

формуються навички розв‟язання проблем, їм складно працювати в команді, 

вони не готові до самоосвіти після закінчення медичного начального 

закладу. Використання активних методів навчання викликає у студента 

інтерес до предмету, розвиває творче мислення, вчить аналізувати ситуацію, 

приймати рішення та нести відповідальність за власні дії. Проблемний 

підхід має на меті об‟єднати фундаментальні і клінічні дисципліни, навчити 

студента використовувати отримані раніше знання, аналізувати ситуацію, 

критично оцінювати свої помилки та сприймати пораду колег. Зникає 

традиційний бар‟єр між викладачем й студентами, виникає усвідомлення 

спільної мети, стимулюється активна співпраця, вміння прислуховуватись 

та поважати кожного з учасників дискусії. Саме процес вільного 

обговорення формує у студента вправність працювати в команді, розвиває 

здатність до самоаналізу, толерантне ставлення до позиції іншої особи. 

Під час практичних занять на кафедрі внутрішньої медицини, 

фізичної реабілітації та спортивної медицини використання методів 

активного навчання дозволяє трансформувати процес отримання знань в 

пізнавальну діяльність студентів, розвивати навики клінічного мислення, 

використовувати практично-орієнтований підхід, вчить командній роботі. 

Одним з методів активного навчання студентів-медиків є створення 
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проблемної ситуації. На початку практичного заняття викладач аналізує 

вихідний рівень знань, акцентуючи увагу на проблемних питаннях. 

Наступним етапом є формування студентами - учасниками навчального 

процесу, клінічної задачі згідно опрацьованого матеріалу. В подальшому у 

довільному порядку учасники дискусії обмінюються зазначеними завдан-

нями, суть яких полягає у визначенні попереднього діагнозу, призначення 

обґрунтованої діагностичної програми, лікувальної тактики з оцінкою 

можливих ризиків і формуванням прогнозу. Кожен студент виступає у ролі 

лікаря, перед яким стоїть конкретна клінічна задача, а також є активним 

слухачем, що оцінює дії інших учасників навчального процесу. При потребі 

студент звертається за порадою, однак відповідальність за прийняття 

рішення лежить саме на ньому. Студенти вчаться аналізувати іншу думку, 

тактовно висловлювати власну, мультидисциплінарний аналіз стимулює до 

отримання нових знань, емоційне забарвлення дискусії викликає інтерес до 

предмету та навчання в цілому. Інтерактивні методи навчання мають також 

виховний елемент, коли викладач впливає на процес дискусії не лише 

висловлюючи професійну точку зору, але і проявляючи особисте ставлення 

до проблеми з врахуванням власної світоглядної та моральної позиції. 

Завданнями навчання в сучасних умовах є не стільки оволодіння 

знаннями, вміннями і навичками з обраної спеціальності, а підготовка 

студентів до самоосвіти, розвиток у них інтересу до навчання і формування 

пізнавальних потреб. Активні методи навчання дозволяють досягти 

поставлених завдань і сприяють особистісному і професійному зростанню. 

 
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КРУГОВИХ ДІАГРАМ ДЛЯ 

ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННІ 
ФІЗІОЛОГІЇ 

С.С. Ткачук, О.В. Ясінська, С.І. Анохіна 
Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата, 

Вищий державний навчальний заклад України  
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Зміст навчальної дисципліни «Фізіологія» для студентів різних 
спеціальностей передбачає вивчення циклічних процесів, які лежать в 
основі діяльності життєво важливих систем: серцево-судинної (серцевий 
цикл) та дихальної (дихальний цикл). Для фахівців різних галузей охорони 
здоров‟я важливим є розуміння системності усіх проявів діяльності даних 
систем, як у контексті фізіологічного перебігу циклічних процесів, так і 
можливості розвитку патологічних змін та формування вадного кола. Тому 
ми впровадили у програму практичних занять за даними темами 
інтерактивні завдання, пов‟язані із засвоєнням теоретичних знань та 
набуттям практичних навичок щодо аналізу перебігу циклічних процесів, 
які передбачають самостійну роботу студентів над завданнями з творчим 
компонентом під контролем викладача.  

Зокрема, для цього використовується розроблена нами кругова 
секторна діаграма серцевого циклу, на прикладі якої студенти можуть 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 408 

вивчати механічні, електричні, гемодинамічні та акустичні прояви 
нормальної серцевої діяльності. Отримавши основні знання щодо перебігу 
серцевого циклу із лекційного матеріалу та шляхом самостійної підготовки 
до практичного заняття за відповідною темою, студенти отримують 
завдання: самостійно, в робочих зошитах, заповнити кругову діаграму 
відповідно до фаз серцевого циклу. При цьому кроки виконання 
пропонуються викладачем послідовно, залежно від того, які прояви 
серцевої діяльності розглядають на даному етапі практичного заняття. Так, 
спочатку студенти визначаються із назвами фаз, періодів та субфаз 
серцевого циклу, поділяючи діаграму на сектори, пропорційно до 
тривалості кожного етапу. Наступним кроком є визначення основних подій, 
які зумовлюють перехід від однієї фази циклу до іншої (відкриття і закриття 
клапанів) та спостерігаються під час кожної з фаз (скорочення чи 
розслаблення певних камер серця). Виконання даного завдання може 
супроводжуватися іншими способами візуалізації (навчальними 
відеофільмами, анімацією, схематичним зображенням серця, фото УЗД 
серця в різні фази серцевого циклу). В подальшому, заповнена студентом 
діаграма доповнюється позначками відповідно до акустичних явищ, які 
супроводжують серцевий цикл, поєднуючи це завдання із виконанням 
аускультації серця: студенти із допомогою фонендоскопа вислуховують 
тони серця і позначають їх на діаграмі, порівнюють отримані дані зі 
зразками типових фонокардіограм. На наступних заняттях студенти 
продовжують доповнювати діаграму даними щодо електричних явищ в 
серці, ілюструючи їх компонентами електрокардіограми,  та відмічають 
циклічні зміни тиску та об‟єму крові в камерах серця.  

Під час роботи з даною діаграмою вважаємо за доцільне пропонувати 
студентам для порівняння різні види діаграм, кривих, графічних записів, які 
використовуються для ілюстрування взаємозалежності параметрів 
діяльності серцево-судинної системи, наприклад, петлі «об‟єм-тиск» у 
камерах серця, кривих роботи серцевого м‟яза, кривих залежності кінцевого 
систолічного та кінцевого діастолічного об‟ємів від інших показників 
насосної функції серця. Такий інтегративний підхід дозволяє узгодити 
процес теоретичної підготовки із набуттям практичних навичок, сприяє 
розвитку системного професійного мислення, тренує аналітичні здібності 
студентів, природним чином створюючи передумови переходу від простого 
відтворення до творчого рівня засвоєння навчального матеріалу.  

Результатом використання застосованого способу візуалізації 
циклічних процесів під час викладання фізіології стало покращення 
засвоєння і збереження теоретичних знань студентами, зросла їхня 
здатність вирішувати складні, раніше їм не відомі, ситуаційні задачі, в тому 
числі такі, які використовуються для оцінки знань під час міжнародних 
іспитів з теоретичних дисциплін. Вважаємо, що застосований підхід 
дозволить досягти кращого рівня успішності студентів та підвищить якість 
освіти майбутніх фахівців медичної галузі.  
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КОНСУЛЬТАТИВНО-ІНДИВІДУАЛЬНА ТА СИМУЛЯЦІЙНА 

ФОРМА НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ 

Л.Д. Тодоріко 
Кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Трансформація методології навчання в європейських університетах 

відбувається через збільшення питомої ваги самонавчання за методикою 

консультативно-індивідуальної форми із залученням платформи симуля-

ційного центру, що є однією з умов запровадження фундаментального 

освітнього принципу в сучасних реаліях глобалізації та трансформації в 

постіндустріальне середовище  – безперервна освіта протягом усього життя.  

Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) розвивають ідеї 

програмованого навчання, відкривають абсолютно нові, ще до кінця не 

досліджені технологічні варіанти засвоєння інформації, пов‟язані з 

унікальними можливостями сучасних комп‟ютерів і телекомунікацій. 

Прикладом цього є впровадження телемедицини, що дозволяє проводити 

високого рівня консультації та вести дебати у реальному часі за участі 

широкого кола різнопрофільних фахівців, у форматі так звані «лікарські 

дебати». Перспективами вищої освіти стають «хмаркові технології», а 

освіта перестає обмежуватися якимись часовими та просторовими рамками. 

Цьому сприяє створення широкої бібліотечної мережі, суттєве розширення 

представлення наукової літератури на Інтернет-ресурсах з безкоштовним 

доступом до електронно-інформаційних носіїв. 

Складний період освітніх інтеграційних процесів та реформаторських 

змін передбачає ефективне впровадження досвіду розвинутих країн для 

підготовки мобільного, творчого спеціаліста високої кваліфікації з широким 

залученням потенціалу когнітивно-креативних та інтелектуально-творчих 

напрямків через впровадження консультативно-індивідуальної форми нав-

чання з широким застосуванням можливостей симуляційної медицини у 

систему вищої медичної освіти України. Створення електронних ресурсних 

центрів є ефективним інструментом не тільки симуляційного навчання, але 

й об‟єктивного оцінювання професійної компетентності, а також є підґрун-

тям для управлінських рішень стосовно контролю за якістю надання та 

виконання медичних послуг.  
 

FORMS OF STUDENT SCIENTIFIC GROUP WORK WITHIN THE 
SYSTEM OF PROBLEM-BASED LEARNING 

I. Trefanenko, O. Soloviova, S. Grechko  
Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational 

Diseases 
Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine 

World Health Organization defines a modern doctor as a person who helps, 
makes decisions, communicates, manages and takes into consideration interests 
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and needs of the society. As a future specialist graduating from higher educational 
establishment has to be highly competitive on the market, the main aim of 
scientific, scientific-technological and innovative policy of the educational 
system is to provide training for specialists, scientific and scientific-pedagogical 
staff to use their educational, scientific and creative potential in full to benefit the 
economy. Рroblem-based learning (PBL) is much spoken about in scientific 
papers and methodology works. Today we would like to discuss our experience 
in problem-based learning within the framework of student scientific research 
work. 

One component of qualitative education formation and professional 

development of a doctor in all higher educational establishments in Ukraine as well 

as in medical institutions is scientific research work (SRW) of students. SRW 

includes systematic participation in research activities, teaching students 

methodology and methods of research, acquiring necessary skills and technologies, 

modelling creative approach to solving certain scientific problems. SRW includes 

two tightly connected aspects: 1) teaching elements of research activities, 

organization and methods of such activities; 2) carrying out research activities by 

students under the supervision of professors and teachers. The aims of student 

scientific societies and groups are: finding the most potential and talented students 

capable of carrying out the research work; broaden the research activities of the 

department with students‟ work; developing students‟ skills of carrying scientific 

research work; attracting talented students to scientific activities. 

One of the most beneficial forms of SRW is workshops. Speaking about 

Internal Medicine department workshops are usually held on topics of cardiology, 

pulmonology, gastroenterology and hematology. Mentors who organize these 

workshops conduct them together with practical doctors of clinics. Thus, 

workshops on pulmonology are carried out in the office of functional diagnostics 

of a clinic, which gives an opportunity to show the method of spirography, 

pneumothachometry. While having a workshop on cardiology students are able to 

conduct electrocardiography and interpret it. Department of Blood Transfusion of 

the Emergency Hospital allows students of Scientific Society to master the basics 

of transfusion medicine in practice. Gastroenterological workshops are based on 

students' solving clinical problems of liver diseases in the form of simulation 

games. 

A game is a method often used within the scientific society program scope. 

A game can be defined as an activity with entertaining aspect directed by strict 

rules united by certain strategies for one or more members cooperating or 

competing with each other using their skills and knowledge to attain a set goal. 

The answer to the question why games are successful lies in the regression to 

earlier stages of personality development when learning and acquisition are 

natural for human beings. Students mentally are taken back to their childhood 

where they are free from stereotypes and restrictions, free from fear to make 

mistakes. They are immersed into environment of unstressed trying, low 

responsibility, necessary cooperation and friendly support. Simultaneously games 

are dynamic and diverse, thus suggesting high motivation and enthusiasm level.  
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Thus, we would like to conclude the following: 

1. Experience in SSC participation helps to acquire skills in independent 

scientific research work and improve quality of Internal Medicine studying. 

2. Students taking part in SSC get possibility to master the chosen 

speciality, acquire necessary research skills to proceed with scientific research 

work after graduation. 

3. Games being a part of PBL are successful and beneficial method that 

can be used for out-of-class SSG meetings. 

 

LEARNING VIRTUALIZING IN THE COURSE OF MEDICAL AND 

BIOLOGICAL PHYSICS   

V.I. Fediv, O.I. Olar, T.V. Birіukova, O.Yu. Mykytiuk  

Department of biological physics and medical informatics 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Society never starts to use innovations immediately and massively. 

Different people are adapted to technology differently, but today's challenges 

already require more intensive introduction of digital and virtual technologies in 

all spheres of human life. The traditional educational system is built on the 

transfer of knowledge from a teacher to a student. Today it requires new 

approaches, including technological ones. Recently, one of the promising 

technologies in education is complemented reality. Complemented reality allows 

transforming the learning process into a virtual experiment.  

Virtual images that students can see during practical classes or simulators 

that can replace a real medical device make the educational material more visual, 

bright and memorable. Visualizing of the theory using the added reality facilitates 

the process of memorizing, improves the understanding of the material. In 

addition, technologies of complemented reality have already reached a level of 

development that allows them to be implemented in the traditional educational 

process. The easiest way is to use apps for smartphones. Their advantages are that 

outside of the classroom students can independently repeat experiments for a 

better mastering of the material. 

Teachers of the Department of Biological Physics and Medical Informatics 

during practical classes in medical and biological physics have being tried to use 

apps to illustrate the main notions of the course. 

For example, studying of the topic "Physical bases of sound methods in 

medicine" is accompanied by demonstration of the concept of simple tone, 

spectrum of noise and acoustic spectrum of complex tone, measurements of 

sounds intensity during the conversation of a teacher and students, definition of 

"biological aging of student's hearing”, verification of psychophysical laws, such 

as the Stevens law, and the recording of audiograms, followed by their analysis of 

hearing loss, age norms, or "language banana" using applications for smartphones. 

Daily growing number of apps for smartphones and additional devices for 

them makes possibility for application of virtual reality in professional training of 

physicians.  

https://interactive-plus.ru/en/article/112521/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/en/article/112521/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/en/article/112521/discussion_platform
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Implementation rate and prospects of virtual and complementary reality 

technologies indicate that the learning tools, which are developed on their basis 

will be an integral part of education at all levels of education, and their role will 

increase significantly in traditional and e-learning. 

 

КРИВА НАВЧАННЯ ЕНДОУРОЛОГІЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ ТА 

ЕФЕКТ ДАННІНГА-КРЮҐЕРА 

О.С. Федорук, К.А. Владиченко 
Кафедра урології та нейрохірургії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Із появою новітніх урологічних технік і маніпуляцій постає питання  

можливості швидкого опанування та відтворення цієї методики. Навчання 

ендоурологічних маніпуляцій включає в себе кілька послідовних етапів. 

Спочатку опанування теоретичних даних про оперативне втручання та 

технічних характеристик обладнання, яке буде використовуватися. Другим 

етапом проводиться навчання на спеціальних тренажерах, які дозволяють 

імітувати дії лікаря під час ендоурологічного втручання. На практиці 

другий та третій етапи (спостереження за ментором, який виконує та 

пояснює хід операції) поєднуються. Під час наступного етапу лікарі під 

контролем ментора виконують певну частину ендоурологічного втручання. 

І заключний етап – самостійне виконання операції. У подальшому лікар 

прагне досягнути рівня експерта з цього втручання. Швидкість опанування 

ендоурологічнихвтучань можна виміряти, використовуючи середні дані 

кривої навчання. 

Прийнято вважати, що першу в психології навчання криву 

взаємозв‟язку створив наприкінці XIX ст. німецький психолог Г. Еббінгауз, 

наочно показавши, як відбувається процес забування вивченого матеріалу 

впродовж часу. Відтоді криві почали дедалі ширше застосовуватися для 

опису педагогічних залежностей (звʼязків), отримавши загальну назву 

кривих навчання. 

У цей час провідні виробники медичного обладнання запровадили в 

маркетингову політику термін крива навчання. Під час продажу 

ендоурологічного обладнання часто використовують середньостатистичні 

дані кількості втручань, необхідних для впевненого опанування методикою. 

Одним із важливих аспектів у роботі ментора є контроль компетенції 

та кваліфікації лікаря під час навчання ендоурологічних маніпуляцій. Не всі 

курсанти можуть адекватно визначати свій рівень та етап кривої навчання, 

на якому вони перебувають. Ментору доцільно використовувати в своїй 

педагогічній практиці прикладні дані з описаного ефекту Даннінга – 

Крюґера. 

Ефект Даннінга – Крюґера – когнітивне спотворення, яке полягає в 

тому, що «люди, які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові 

висновки і приймають невдалі рішення, але не здатні усвідомлювати свої 

помилки внаслідок свого низького рівня кваліфікації». Це призводить до 
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виникнення у них завищених уявлень про власні здібності, в той час як 

справді висококваліфіковані люди, навпаки, схильні занижувати свої 

здібності і страждати недостатньою впевненістю у своїх силах, вважаючи 

інших компетентнішими. Отже, менш компетентні люди загалом мають 

більш високу думку про власні здібності, ніж це властиво людям 

компетентним, які до того ж схильні припускати, що оточення оцінює їхні 

здібності так само низько, як і вони самі. 

Гіпотеза про існування подібного феномена була висунута в 1999 році 

ДжастіномКрюґером і Девідом Даннінгом, які при цьому посилалися на 

висловлювання Чарльза Дарвіна («Невігластво частіше народжує 

впевненість, ніж знання») і Бертрана Рассела («Одна з неприємних 

властивостей нашого часу полягає в тому, що ті, хто відчуває впевненість, 

дурні, а ті, хто володіє хоч якимось уявою і розумінням, сповнені сумнівів і 

нерішучості»). Для перевірки висунутої гіпотези Крюґер та Даннінг 

провели серію експериментів за участю студентів – слухачів курсів з 

психології в Корнельському університеті. При цьому вони виходили з 

результатів досліджень своїх попередників, які продемонстрували, що 

некомпетентність багато в чому виникає через незнання основ тієї чи іншої 

діяльності, будь то розуміння прочитаного, керування автомобілем, гра в 

шахи, гра в теніс і т. п. Дослідники висунули гіпотезу, що для людей з 

низькою кваліфікацією в будь-якому виді діяльності характерно таке: 1) 

вони схильні переоцінювати власні вміння; 2) вони не здатні адекватно 

оцінювати справді високий рівень умінь в інших; 3) вони не здатні 

усвідомлювати всю глибину своєї некомпетентності; 4) у разі, якщо рівень 

цих умінь вдається значно підвищити, у них зʼявляється здатність 

усвідомити рівень своєї колишньої некомпетентності. Результати 

експериментів, які підтвердили висунуту гіпотезу, були опубліковані в англ. 

JournalofPersonalityandSocialPsychology в грудні 1999 року. 

Розуміння впливу цих ефектів під час навчання лікарів-інтернів і 

курсантів дасть змогу більш якісно та адекватно проводити підготовку й 

оцінювати компетентність володіння навичками ендоурологічних 

оперативних втручань. 

 

СТВОРЕННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ЯК ФОРМА 

САМОСІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УРОЛОГІЯ» 

О.С. Федорук, І.І. Ілюк, В.І. Зайцев 

Кафедра урології та нейрохірургії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сьогодні студенти вищих медичних навчальних закладів знахо-

дяться в надзвичайно перенасиченому інформаційному просторі і це 

ускладнює засвоювання великого обсягу теоретичного матеріалу. Самос-

тійна позааудиторна робота студентів є важливою складовою навчання в 

вищому навчальному закладі. Тому, в навчальному процесі значно 
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підсилилась увага до методів самопідготовки та самоконтролю студентів. 

Робота студента над створенням структурно-логічних схем є ефективним 

засобом організації самостійної  позааудиторної роботи студентів з тем 

урології, які відведені на самостійне опрацювання. 

Зорові образи в засвоєнні інформації посідають важливе місце, 

враховуючи результати різноманітних психологічних досліджень якими 

було установлено, що 83% інформації людина сприймає зором і тільки 17%  

іншими рецепторами. 

Процес візуалізації матеріалу  тісно пов`язаний з операціями активної 

розумової діяльності, а саме з аналізом, синтезом, узагальненням, 

розгортанням і згортанням інформації. У процесі візуалізації навчального 

матеріалу на кафедрі урології та нейрохірургії використовуються різні 

форми та методи – діаграми, графіки, таблиці, структурно-логічні схеми, 

навчальні презентації. 

Від якості репрезентації великих обсягів інформації у вигляді 

компактних візуальних об‟єктів, від умінь та навичок узагальнювати 

навчальний матеріал, здійснювати перехід від лінійного мислення до 

структурного та системного, напряму залежить ефективність навчання та 

можливість застосування отриманих знань на практиці. Ще більше значення 

це має для майбутніх лікарів хірургічних спеціальностей, які повинні 

теоретичні знання чітко асоціювати з певними практичними маніпуляціями 

чи операціями, усвідомлюючи чому та коли їх слід проводити. 

Структурно-логічні схеми, як елемент візуалізації теоретичного 

матеріалу, дозволяють виявити логічні та причинно-наслідкові зв‟язки,  

створюють особливу наочність завдяки розташуванню змісту в нелінійному 

вигляді. Використання саме такої форм візуалізації навчального матеріалу є 

важливим засобом навчання, оскільки сприяє найкращому засвоєнню  

знань, вмінь та навичок на різних рівнях пізнавальної діяльності. 

Цінність схем у процесі опрацювання навчального матеріалу зумов-

лена тим, що вони в лаконічному, деякій мірі спрощеному вигляді 

дозволяють викласти найбільш важливі моменти етіології, патогенезу, 

клініки, діагностики, лікування та профілактики урологічних захворювань 

за допомогою умовних елементів. У процесі створення схеми студентом 

значна увага приділяється вибору графічного елементу, способу 

композиційного об‟єднання блоків схеми, засобів зв‟язку між елементами. 

Особливо важливими такі форми презентації матеріалу є для студен-

тів-медиків. Вони дозволяють зрозуміти та оцінити взаємозв‟язки між 

особливостями анатомії, фізіології, клінічних проявів та підходів до 

лікування різних урологічних захворювань, які надані в єдиній структурно-

логічній схемі. Так студент краще розуміє, навіщо, наприклад, при тривалій 

нирковій кольці проводити стентування сечоводу і які потенційні загрози 

виникають при його невиконанні. 

Таким чином, створюючи структурно-логічні схеми студенти 

навчаються установлювати причинно-наслідкові та асоціативні зв‟язки між 
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елементами тексту; структурувати процес пізнання; використовувати 

загальнонаукові методи пізнання 

Крім цього, на нашу думку, такі наочні схеми сприяють більш 

тривалому та якісному запам‟ятовуванню даного матеріалу та легшому 

застосуванню набутих знань у подальшій практичній роботі лікаря. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
О.Й.Хомко, *Р.І.Сидорчук, **Ф.В.Кузик, **П.І.Піддубна, **Т.А.Лесик  

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти,  
*Кафедра загальної хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України  
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

**Чернівецький медичний коледж БДМУ, м. Чернівці. 
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, 

контролювати і корегувати зроблене, має мати розвинуту потребу в 

професійному самовдосконаленні,повинен бути ефективним в зміні знань та 

технологій, має вміти мислити, приймати рішення, діяти в нових складних 

професійних ситуаціях, бути конкурентоспроможним в сучасних умовах. 

У контексті сказаного необхідно вирішувати проблеми оновлення 

змісту освіти, запровадження ефективних технологій, створення нової 

системи методичного та інформаційного забезпечення навчально-виховного 

процесу, входження України в трансконтинентальну систему комп‟ютерної 

інформації, що буде сприяти привабливості та конкурентоспроможності 

студентів ЗВО України – майбутніх фахівців. 

У цьому розрізі завдання професійної підготовки особистості – 

створення в освітніх закладах адекватних умов, які б сприяли активізації 

вищих потреб студентів. 

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. 
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Упровадження дидактичних інноваційних форм навчання означає 

процес і результат навчальної та освітньої діяльності, що стимулюють 

новаторські зміни у сфері професійної підготовки студентів. 

Згідно сучасного погляду на освітній процес, в процесі навчання 

основним є учіння, а не викладання. Викладач - то лише провідник 

студентів у самостійному пошуку істини. Демократизація та модернізація 

освітньої системи передбачає застосування таких інноваційних інтерак-

тивних технологій, де центром стає студент, який активно вибудовує свій 

процес навчання та бере участь у керуванні навчальною діяльністю. В свою 

чергу викладач з людини, яка дає знання та перевіряє їх засвоєння, 

перетворюється на організатора, що формує командну роботу викладача та 

студентів. 

Особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій 

навчання – традиційної та інноваційної. 

У процесі вивчення хірургічних дисциплін викладачами БДМУ 

найчастіше застосовуються наступні методи інтерактивного навчання: 

 алгоритмічний метод;  

 груповий (кооперативний) метод, коли проблема ділиться на 

частини, які вирішує окрема група студентів (наприклад: діагностика, 

лікування, профілактика і т. п.); 

 дистанційне навчання; 

 імітаційний метод або метод рольової гри; 

 кейс метод, 

 метод групових дискусій; 

 метод конкретних ситуацій (задач);  

 метод конкурентних груп; 

 метод конференції ідей; 

 метод мозкового штурму; 

 модульно-рейтинговий метод; 

 тьюторіал метод. 

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. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДІВ НАВЧАННЯ, ЯК ЗАСІБ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

О.Й. Хомко, *Р.І. Сидорчук, **Ф.В. Кузик, **П.І. Піддубна,  

**Т.А. Лесик  

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти,  

*Кафедра загальної хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

**Чернівецький медичний коледж БДМУ, м. Чернівці. 

Сучасний етап розвитку вищої освіти в Україні зумовлює 

удосконалення педагогічного процесу, пошук нового в теорії та практиці 

навчання та виховання майбутніх спеціалістів. Він потребує управління та 

використання інноваційних технологій. Підвищення конкурентоспромож-

ності молоді на ринку праці визначається в першу чергу рівнем професійної 

придатності та професійною підготовкою в умовах навчального закладу. 

Особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій 

навчання – традиційної та інноваційної. 

Кейс метод – найбільш ефективний у здійсненні особистісно орієн-

тованого навчання. Виділяємо ряд суттєвих вимог до технології  

особистісно орієнтованого навчання: діалогічність, діяльнісно – творчий 

характер, спрямованість на підтримку індивідуального розвитку студента, 

надання йому необхідного 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 викладали, показували, розповідали і запитували самі 

студенти, а викладачу доводилось більше слухати, потрібно щоб студенти 

увесь час були активними 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 

навчального 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. 
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Таким чином ситуаційна вправа або кейс – це опис конкретної 

ситуації, який використовують як педагогічний інструмент, що допомагає 

студентам: 

 глибше зрозуміти, розвинути уявлення; 

 зацікавити, розвити мислення та дискусію;  

 отримати грунт для перевірки теорії, дослідження ідей, виявлення 

закономірностей, взаємозв‟язків, формування гіпотез; 

 отримати додаткову інформацію, поглибити знання;  

 переконатися у поглядах; 

 поєднати теоретичні знання з реаліями життя, перетворити 

абстрактні знання у цінності і вміння студента. 

 розвинути і застосувати аналітичне і стратегічне мислення, вміння 

вирішувати проблеми і робити раціональні висновки; 

 розвинути комунікаційні навички; 

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 поглиб-

люють розуміння кейса і проб-

леми. Розробляє варіанти рі-

шень, бере участь у прийнятті 

рішень 

Після 

заняття 

Оцінює роботу студентів. 

Оцінює прийняті рішення і 

поставлені запитання 

Складає письмовий звіт про 

заняття з даної теми 

Постійний професійний розвиток особистості можливий лише за 

умови неперервності освіти, особливостями якої є: різноманіття, гнучкість 

використовуваних засобів, гуманізм та демократизація освіти, диферен-

ціація освітніх процесів за напрямом і змістом. 

 

ОСВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА 

ЕМБРІОЛОГІЇ 

Г.М. Чернікова, А.А. Ходоровська 

Кафедра гістології, цитології та ембріології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський  державний медичний університет», м. Чернівці 

У сучасному світі традиційні методи навчання поступово заміщую-

ться новітніми методами, здатними не тільки полегшити сприйняття 

матеріалу студентами, але й прискорити передачу інформації. На розпов-
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сюдження інформаційних технологій в освітній сфері впливають такі 

зовнішні та внутрішні фактори: 

- глобальна інформатизація суспільства; 

- потреба у відповідній підготовці спеціалістів; 

- збільшення комп‟ютерної та мультимедійної техніки у вищих 

закладах освіти.  

Дослідження підтверджують успіх систем навчання із використанням 

комп‟ютерних інформаційних технологій. Встановлено, що увага того, кого 

навчають із навчальною інтерактивною програмою на базі мультимедіа, 

зазвичай, подвоюється, тому час, який необхідний для вивчення конкрет-

ного матеріалу, скорочується приблизно на 30%, а набуті знання збері-

гаються у пам‟яті значно довше. 

Особливу роль у освітньому процесі відіграють електронні видання. 

Їх кількість збільшується швидкими темпами, а якість постійно 

покращується. 

Незаперечною перевагою електронних ресурсів є можливість 

використання мультимедійних засобів, які надають навчальну інформацію 

більш яскраво, у кольорі, що для сучасних студентів стає важливим 

мотивуючим фактором навчання. Розширення подання інформації шляхом 

мультимедійних технологій дозволяє зробити певні моделі (наприклад, 

будова мікротрубочки при вивченні органел загального призначення,   

скорочення саркомера при вивченні поперечнопосмугованої скелетної 

м‟язової тканини), включити аудіо- та відео фрагменти, що дає можливість 

студенту краще зрозуміти матеріал (наприклад, теми із розділу 

«Ембріологія»). Ще перевагою освітніх електронних ресурсів є простий і 

зручний  пошуковий механізм. За допомогою гіперпосилань  можливо 

переміщуватися не лише по тексту (рисункам, схемам, гістологічним 

препаратам, електронним мікрофотографіям) електронного видання, а й 

переходити на сайти в Інтернеті, де міститься необхідна інформація.  

Можливість наочності викладення матеріалу здатна привернути  

увагу студентів, а багатоканальний механізм подачі інформації є головним 

досягненням освітніх систем.  

Отже, освітні електронні  ресурси є гарним доповненням до тради-

ційних навчальних посібників і мають практичну цінність. Вони здатні не 

лише надавати інформацію різноманітними способами, але надають ще 

більше можливостей для самостійної роботи студента. 

 

CASE METHOD – ONE OF THE FORMS OF ACTIVE STUDENT 

TRAINING 

Zh.A. Chornenka  

Department of Social Medicine and Public Health 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Case method, as one of the forms of active learning, is used in teaching 

different disciplines. Together with the improvement of analytical skills, the 
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method of situational exercises stimulates the development of competences, 

allowing the introduction of a competent approach to the training of specialists in 

higher education. At the same time, case studies are a form of verification of 

knowledge that develops the ability to separate important from partial, raise 

responsibility in decision-making and form the necessary skills in the learning 

process. 

The purpose of the case-case method is to put students in a situation where 

they will need to make a decision. Case is an event that actually took place in a 

certain field of activity and is the basis for discussion in an academic group under 

the direction of a teacher. In most cases, when using the case, the participants are 

given an opportunity to be acquainted with the list of circumstances underlying 

which are real or imaginary situations. 

Didactic feature of using the method of specific situations is that the 

teacher's main work begins long before the auditorium stage. The more clearly, 

but not observable, the dominant role of the teacher in the audience, the more 

thorough preparation work he carried out. In the process of preparation, it is 

necessary to not only systematize the material, think up an approximate plan of 

discussion, additional questions for activating the discussion, but also analyze the 

readiness of a particular group for such work. 

Analysis of literature on active teaching methods allowed drawing the 

following conclusions regarding existing case methods: 

Case study method. This case method differs in a large amount of material, 

as besides the description of the situation, the entire volume of information 

material that students can use is provided. The main emphasis in the work on the 

case is made on the analysis and synthesis of the problem when making a 

decision. 

Case-problem method. The description of the case clearly identifies the 

problem. Thus, more time is left to develop solution options and their detailed 

discussion. 

Case-Incident Method. The focus of this case method is the process of 

obtaining information. This form of work takes a lot of time, it can be considered 

particularly close to practice, because in practice it is the receipt of information is 

an essential part of the entire decision-making process. 

Stated-problem method. A characteristic feature of this case method is to 

provide ready-made solutions and their justification. The task of students is, first, 

in familiarizing themselves with the structure of the decision-making process in 

practice, in the critical assessment of the decisions taken and in the development 

of alternative solutions. 

The criteria for evaluating student-learning outcomes using the case-

method include: 

I. Student's activity in the discussion of the case (in the audience); 

II. Participation in the work of the creative group; 

ІІІ. Independent work in preparation for the lesson. 

The main requirements for the cases are: 

- sufficient data to analyze the situation and make a decision; 
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- the possibility of adding additional data into conditions that lead to 

changes in strategic and tactical decisions; 

- multivariate achievement of the set goals; 

- the choice of the discipline or group of disciplines, in which it is 

expedient to use a case-case, is substantiated. 

The advantage of a case method over traditional methods used in the 

learning process is undeniable. The case method allows you to interest students in 

the process of learning, forms interest in a particular discipline, and promotes the 

active learning of knowledge and skills. Consequently, a case study should help 

to improve the ability to allocate problems and make effective decisions. With the 

help of a method case, the teacher teaches students to analyze and develop action 

programs that will allow us to behave sensibly in the future in a real situation. 

 

ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ І ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ У СТУДЕТІВ МЕДИКІВ 

О.О. Шахова  

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний заклад України 

 «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Основною метою медичної освіти є застосування інноваційних 

методів навчання в навчально-виховному процесі. Раціональне поєднання 

традиційних і інноваційних методів навчання сприяє розвитку пізнавальних 

процесів і творчих здібностей студентів, індивідуального інтелектуального 

мислення, їх кращої підготовці до практичної роботи. Оскільки традиційна 

підготовка спрямована лише на здобуття певних знань та вмінь, 

недостатньо забезпечує розвиток творчих здібностей студентів. В 

сучасному, стрімко змінюваному світі, де конкуренція з кожним днем стає 

все сильнішою, відсутність практичного досвіду і навичок у студентів 

можуть бути серйозною і вагомою перешкодою на шляху до 

працевлаштування і кар‟єрного зросту. У зв‟язку з цим все більшої 

популярності набувають сучасні методики навчання, спрямовані на 

формування у студентів певних практичних навичок. 

Метою роботи є розглянути основні аспекти впровадження 

проблемно-орієнтованого навчання у студентів медиків.  

Проблемно-орієнтована методологія навчання полягає у забезпеченні 

глибокого і всебічного розуміння навчального матеріалу, розвитку 

аналітичного, креативного мислення 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. 

Це є засіб створення мотивації, стимулювання пізнавальної діяльності 

студентів. При традиційному навчанні акцент робиться на мотиви 

безпосереднього сприйняття та відтворення навчальної інформації, при 

проблемно-орієнтованому навчанні провідними напрямками є підвищення 
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мотиваційної активності студентів, оволодіння методологією дослідницької 

й проектної діяльності, інтелектуальний пошук знань. Студенти самостійно 

вирішують питання щодо 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. 

 

ІННОВАЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ДИДАКТИЧНИХ ТИПІВ ВИКЛАДАННЯ ПЕДІАТРІЇ 

НА ВИПУСКНОМУ КУРСІ МЕДИЧНОМУ ВНЗ 

Л.В. Швигар, М.Г. Гінгуляк 

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Актуальність проблеми обумовлена тим, що історично в медичних 

вузах традиційно склалися два типи викладання основних клінічних 

дисциплін (хірургія, терапія, педіатрія): факультетський і госпітальний тип. 

Вони використовуються в умовах пролонгованого викладання дисципліни 

(протягом 3-4 курсів). Після багаторазових реформувань вищої медичної 

освіти ці дидактичні типи викладання клінічних дисциплін зберігаються. 

У викладанні дисциплін на кафедрах діє принцип наступності 

навчання, що полягає в предметній взаємодії дисциплін «по горизонталі і 

вертикалі», придбання нових знань на базі вже отриманих на інших 

кафедрах з використанням сучасних методів і методології. 

На клінічних кафедрах практичні заняття зі студентами проводяться з 

використанням принципів навчання «біля ліжка хворого» і «Роби як я», з 

формуванням у майбутніх лікарів клінічного мислення, алгоритму 

послідовних дій і маніпуляцій при діагностиці і лікуванні різних 

захворювань: акцентується увага на формування практичних навичок, 

деонтологічних принципів і лікарської етики. 

Навчання з педіатрії факультетської типу раніше проводилося на 

четвертому а госпітальної на п'ятому курсах, зараз модульна система: на 

четвертому педіатрія з ендокринологією, на п'ятому  хвороби системи крові, 

органів дихання та алергічні захворювання у дітей і неонатологія. 

За термінами «факультетська педіатрія» та «госпітальна педіатрія» 

стоять абсолютно різні методологічні підходи до викладання однієї і тієї ж 

дисципліни студентам різних курсів. 

Чим більше відмінностей в типах викладання, тим більше 

забезпечується приріст знань з даної дисципліни. Відсутність належної 

диференціації за типами викладання педіатрії може призводити до 
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маловідчутних позитивних зрушень в рівні навчання даної дисципліни, 

особливо на 6-му курсі, де проводиться диференціальна діагностика 

основних синдромів захворювань.  

У зв'язку з цим виникає необхідність поглибленого вивчення 

методологічних принципів, що забезпечують різні дидактичні типи 

викладання педіатрії студентам. 

Клінічне практичне заняття з розбором випадків хвороб дитячого віку 

є основною формою навчання студентів і управління пізнавальної їх 

діяльністю. 

Проведення диференціального діагнозу відноситься до найбільш 

складної частини клінічного навчання студентів в медичному вузі. причому 

факультетський і госпітальний курс клінічної дисципліни вимагають 

різного підходу до розгляду цього питання. Звідси випливає, що 

викладачеві клінічних кафедр необхідно володіти методологічними 

засадами навчання студентів диференційно-діагностичного пошуку. 

Відповідно до державних освітніх стандартів вищої професійної 

освіти серед безлічі вимог до навчального процесу пред'являється 

обов'язкове використання активних та інтерактивних форм занять з метою 

формування і розвитку професійних навичок у студентів. Відзначено, що 

питома вага таких занять має становити домінуючу частку аудиторних 

занять з багатьох напрямків підготовки. 

Активне навчання передбачає використання нових форм, методів і 

засобів навчання, які спонукають студентів до активної розумової і 

практичної діяльності в процесі оволодіння навчальним матеріалом, в 

відміну від традиційних занять, де студент є пасивним слухачем. 

Використання такої системи методів направлено, головним чином, не на 

виклад викладачем готових знань, їх запам'ятовування та відтворення, а на 

самостійне оволодіння студентами знаннями і вміннями в процесі активної 

розумової і практичної діяльності 

Інтерактивне навчання, що відноситься до інноваційних освітнім 

технологіям, передбачає використання спеціальної форми організації 

пізнавальної діяльності, коли навчальний процес протікає таким чином, що 

практично всі студенти виявляються залученими в процес пізнання, 

причому кожен з них вносить свій індивідуальний внесок у вирішення 

поставленого завдання з допомогою активного обміну знаннями та ідеями. 

Сутність інтерактивних методів полягає в тому. що навчання 

відбувається у взаємодії всіх студентів і викладача. Завданнями цього методу 

є пробудження у студентів інтересу до навчання, ефективне засвоєння 

навчального матеріалу, самостійний пошук варіантів рішення (вибір одного 

із запропонованих варіантів або знаходження власного варіанту), навчання 

роботі в команді, формування у навчаються власної думки. 

Найпоширенішими є такі інтерактивні форми, як дискусія, дебати, 

мозковий штурм аналіз конкретних ситуацій, ситуаційний аналіз, майстер - 

класи. робота в малих групах, навчальні ігри (рольові, імітаційні, ділові, 

освітні та ін.). 
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Інтерактивні методи викладання не тільки дозволяють проявитися 

здібностям кожного студента, а й активно сприяють їх формуванню і 

вдосконаленню. Вони дають можливість створити ситуацію, в якій би  

студенти самостійно відкривали і конструювали знання. Цінність такого 

сформованого вміння в процесі оволодіння майбутньою професією не 

викликає сумнівів. 

На підставі проведеного нами аналізу розглянутої ситуації, можна 

зробити висновок про те. що дидактична проблема ще недостатньо 

розроблена. У зв'язку з цьому, в структуру діяльності засвоєння 

диференційно-діагностичного пошуку слід включити об'єкт і предмет 

пізнання, спосіб пізнавальної діяльності, рівень і обсяг формованих знань і 

їх зав‟язків, хід і рівні диференційно-діагностичного пошуку. 

 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ВИЩІЙ  

МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 

П.І. Шилепницький  

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Однією з важливих та основоположних реформ, які нині переживає 

наша країна, є запровадження змін у сфері вищої освіти. І це закономірно: 

адже тільки належне кадрове забезпечення в усіх сферах суспільного життя 

створить відповідні передумови для формування високого рівня конку-

рентоспроможності держави та, як наслідок цього, високих життєвих стан-

дартів. Особливе місце тут займає підготовка кадрів для медичної сфери, 

оскільки вона передбачає як реформування системи вищої освіти взагалі 

для забезпечення її відповідності вимогам часу, а також галузі охорони 

здоров‟я як такої.  

До одного з основних чинників успішного здійснення таких реформ 

відносять їх ресурсне забезпечення. Проте, в умовах обмеженості можли-

востей державного бюджету внаслідок неефективності функціонування 

економіки, а також військового конфлікту з Росією існує об‟єктивна 

необхідність в пошуку альтернативних джерел таких ресурсів. Як показує 

світова практика, одним з таких підходів може бути залучення приватного 

капіталу у формі державно-приватного партнерства (ДПП). Він передбачає 

передачу традиційно державних функцій, як-то будівництво та утримання 

інфраструктурних об‟єктів, надання комунальних, медичних, освітніх та 

інших послуг, адміністрування податків під відповідальність приватного 

бізнесу на певних умовах. Головною відмінною ознакою, яка відрізняє ДПП 

від традиційних державних закупівель, є перенесення ризиків від держави 

до приватного бізнесу, що є основним стимулюючим чинником підвищення 

ефективності використання залучених ресурсів, якості надаваних послуг, 

зниження їх собівартості і, як наслідок, ціни для кінцевого споживача.  

Участь приватного бізнесу покликане не тільки вирішити проблему 

нестачі бюджетних коштів для розвитку у нашому випадку матеріальної 
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бази вищої медичної освіти та підготовки фахівців, які будуть 

конкурентоспроможними на ринку праці, але й запровадити ті переваги, які 

існують на ринку: конкуренція в середовищі державних освітніх послуг, 

інноваційні технології, інноваційні підходи в управлінні, орієнтація на 

максимальне задоволення потреб споживача, гнучкість в управлінні та 

швидка адаптація до зміни ситуації на ринку тощо. 

Усю сукупність угод державно-приватного партнерства в освітній 

сфері, у тому числі при підготовці лікарів, умовно можна поділити на дві 

великих групи: з надання т. зв. «твердих» та «м‟яких» послуг. Перші 

стосуються тих проектів, які пов‟язані з розвитком матеріальної бази 

освітніх закладів (будівництва та утримання навчальних будівель, науково-

дослідних та навчальних лабораторій, їдалень, гуртожитків тощо) та 

характеризуються більшою питомою вагою інвестиційної компоненти. 

Друга група угод стосується надання різних послуг: навчальних, 

управлінських, з прибирання, кейтерингових тощо. 

Також, угоди ДПП можуть стосуватися надання «ключових» та 

«неключових» послуг. «Ключові» включають у себе послуги, безпосередньо 

пов‟язані з навчанням лікарській спеціальності: проведення занять, 

забезпечення тренінгів, розробку навчальних програм, постачання підруч-

ників та спеціалізованих комп‟ютерних програм, постачання та обслуго-

вування лабораторного обладнання, контроль за якістю освітніх послуг 

тощо. До «неключових» відносять ті, які не мають прямого стосунку до 

підготовки медичних фахівців, проте створюють необхідні передумови для 

забезпечення навчального процесу та наукової діяльності: утримання 

будівель та споруд, водопостачання, каналізація, теплопостачання, кейте-

ринг, пральні тощо. 

Щодо механізму оплати таких угод ДПП, то тут є різні підходи до їх 

класифікації. У цілому, всі угоди державно-приватного партнерства поді-

ляються на дві групи: 1) у яких споживачем послуг виступає держава; 2) 

концесійного типу, де за послуги розраховується кінцевий споживач. Окрім 

того, в освітній галузі використовується такий специфічний інструмент як 

ваучер – документ, який надає право оплатити навчання в державному чи 

недержавному (муніципальному, приватному) закладі за рахунок бюд-

жетних коштів. 

Визначальними для розвитку такого виду співпраці між державою та 

приватним бізнесом є: 1) наявність політичної волі держави; 2) розвиток 

відповідної нормативно-правової бази, яка б регулювала відносини між 

сторонами угод державно-приватного партнерства, а також пов‟язаних із 

ними відносин; 3) розбудова ринкових інститутів та відповідної інфра-

структури, які покликані сприяти такій кооперації; 4) розвиток фінансових 

ринків; 5) підготовка фахівців відповідної кваліфікації, спроможних брати 

участь у реалізації угод ДПП у галузі медичної освіти тощо.   

Таким чином, державно-приватне партнерство можна використовува-

ти з метою реформування та розвитку сфери підготовки фахівців медичної 

галузі.   
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ 

ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

Л.М. Шинкура, В.М. Шинкура 

Кафедра біoлoгічнoї фізики та медичної інфoрматики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Букoвинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Підвищення ефективності та якості навчання з природничих 

дисциплін в медичному коледжі в першу чергу пов‟язане з активізацією 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. Досягнення цієї мети потребує 

удосконалення змісту, методів, форм, засобів навчання для підвищення 

інтересу та активності, самостійності студентів у процесі засвоєння знань, 

формування умінь та навичок. Саме технологія застосування інтерактивних 

форм навчання дозволяє вирішити вищевказані завдання, адже заснована на 

принципах, що враховують індивідуальні особливості кожного студента. 

Використання інтерактивних технологій – один із напрямків 

удосконалення навчально-виховного процесу. При підготовки до занять 

важливу роль грає майстерність викладача, що полягає у творчому підході 

при підготовки занять, у прагненні збільшити ефективність навчально-

пізнавальної діяльності за допомогою новітніх організаційних методів і 

форм. 

Навчальний процес неможливий без постійної активної взаємодії 

студентів між собою та постійній співпраці викладача зі студентом. З метою 

кращого засвоєння матеріалу застосовуються ділові ігри, створюються 

реальні ситуації, під час яких виконуються та аналізує виконання завдання. 

Лекційні заняття, що проводять із використанням мультимедійних засобів 

покращують сприйняття матеріалу.  

Сукупність педагогічних технологій, що засновані на спільній 

діяльності та мають проблемно-пошукову природу – це і є інтерактивне 

навчання. Існують певні організаційні та педагогічні умови такого 

навчання: підвищення рівня індивідуалізації навчання, поширення 

використання моделюючих можливостей комп‟ютерних технологій; конт-

роль професійної діяльності викладача з позиції інтерактивного навчання у 

співвідношенні до рівня їх професійної діяльності. 

Використання сучасних інноваційних технологій, зокрема технології 

інтерактивного навчання, значною мірою забезпечує набуття навичками 

саморозвитку індивідуума, підвищує ефективність навчального процесу, 

можливості думати, творити. 

Інтерактивні методи навчання спрямовані на збільшення 

комунікативної активності між учасниками спілкування. Серед них 

найбільшого поширення набули такі: ділова гра, мозковий штурм, мікрофон 

(накопичення великої кількості ідей з певної теми, критичне їх осмислення 

та обговорення), метод прогнозування або передбачення (підтвердження 

або заперечення гіпотези), дискусія, метод кутів, прес-метод (відповіді на 

дискусійне питання), гранування або асоціативний кущ (встановлення 
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асоціативних зв‟язків між окремими поняттями для узагальнення 

теоретичного матеріалу, підбиття підсумків вивченої теми). 

Слід зазначити, що ефективність роботи в групах залежить 

насамперед від усвідомлення кожного учасника групи необхідністі роботи 

разом. Це сприяє прагненню робити все для досягнення успіху групи в 

цілому й усвідомлення кожним, що без його особистого вкладу успіху не 

можна досягти. Тоді всі члени групи усвідомлюють взаємозв‟язок і 

взаємозалежність, що розвиває почуття особистої відповідальності за 

результат.  

Інтелектуальний штурм є трохи іншим прийомом колективно-

індивідуальної роботи. Його використання дає можливість уникнути почут-

тя невпевненості індивідуума в собі, що гальмує його комунікативну актив-

ність. Така стратегія поведінки виявляється досить мотивуючою, оскільки 

цікаві й незвичайні асоціації, наведені одними студентами, заохочують до 

участі інших, що в цілому надає діяльності творчого характеру. 

При вивченні природничих дисциплін із застосуванням інтерактивних 

технологій у студентів покращуються психічні процеси сприйняття: пам‟ять, 

увага, уява, виявляються такі операції мислення (аналіз і синтез, абстракція 

й узагальнення), формуються воля й характер. 

Отже, інтерактивні технології навчання покращують та розвивають 

пізнавальну діяльність і самостійність студентів, а також сприяють створен-

ню комфортних умов навчання, за яких всі студенти активно взаємодіють 

між собою. Ця модель навчання передбачає спілкування в системі студент-

викладач, наявність обов‟язкових творчих завдань. Інтерактивна творчість 

студента безмежна, важливо тільки вміло направляти її для досягнення 

поставлених навчальних цілей. 

 

ЗНАЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ 

ВИКЛАДАННЯ «КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ» СТУДЕНТАМ  

Д.В. Шорікова, Є.І. Шоріков 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і професійних 

хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Букoвинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На кафедрі тривало використовуються можливості дистанційного 

середовища для навчання студентів 5 курсу дисципліни «Клінічна 

фармакологія». Зокрема навчання з клінічної фармакології проходять 

студенти-лікувальники та педіатри. За аналізами «логів» протягом 2017-

2019 років досвід засвідчив, що студентами легше засвоюється тема, де 

«конспект» розподілено на маленькі структурні фрагменти, ніж там де він 

представлено у вигялді єдиного неструктурованого файлу. Бажано, щоб 

конспект складався навіть не з усіх розділів теми, але лише тих, які є 

важким або малозрозумілим для сприйняття. Якнайкраще готувати короткі 

– 2-4 сторінки формату А4 рекомендації. Причому треба враховувати 

наявність студентів із різних факультетів та різними спеціальностями, та 
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приділяти їм відповідну увагу. Наочні матеріали, які представлені 

переважно слайд-лекціями, студенти використовують за нашим досвідом 

лише у тому випадку, коли викладач спеціально звертає увагу на 

необхідність ознайомлення саме з даним матеріалом.  

Тестові завдання для самоконтролю використовуються постійно, 

контролюються у вибірковому режимі на практичних заняттях та є 

обов„язковим етапом підсумкового контролю. Внаслідок високої мотивації, 

а також присутності завдань з буклетів «Крок-2» цей елемент дистанційної 

підготовки дає змогу опанувати деяким особливостями клініко-

фармакологічних характеристик лікарських засобів, сприяє економії часу на 

практичному занятті та дає змогу зосередитись на більш складних питаннях.  

Крім того, електронний курс містить додаткові розділи, а саме форум 

«Новини дисципліни», який дозволяє керувати строками проведння 

підсумкового-тестового контролю, реєстр та бази лікарських засобів, 

довідкові та додаткові матеріали, проте вони використовуються лише 

окремими студентами.  

Таким чином, електронний навчальний курс є «концентратом» 

різнотипових навчальних матеріалів, який дає можливість студенту 

підготуватися до практичного заняття не витрачаючи час на пошук 

необхідної літератури, і тим самим використати його безпосередньо у 

процесі навчання.  

Робота над викладанням курсу в дистанційному середовищі також 

оптимізує роботу викладача, адже воно дає змогу моніторувати процес 

підготовки студента до практичного заняття та спонукає його до 

самовдосконалення. Обов‟язком викладача-т‟ютора курсу є внесення 

корекції матеріалу, розширення бази тестових завдання доведення до 

студента актуальної інформації. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ОБ‟ЄКТИВНОГО 

СТРУКТУРОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ІСПИТУ У СТУДЕНТІВ 6 

КУРСУ ПІД ЧАС ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ІСПИТУ З 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ  

Г.І. Шумко 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології і професійних 

хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В останні роки відбувається зміна освітніх пріоритетів, яка потребує 

впровадження компетентісного підходу в стандарти підготовки майбутніх 

лікарів. Освітній процес передбачає досить високу активність і самостій-

ність студентів під час здобуття знань і вмінь. Новий підхід до освітніх 

програм повинен формувати у студента готовність використовувати 

отримані знання, уміння та навички у процесі своєї професійної діяльності. 
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Це потребує більш високі вимоги до методології викладання та запро-

вадження сучасних ефективних технологій освіти. Також необхідним є 

впровадження нових об‟єктивних методів оцінювання знань та якості 

засвоєння практичних навичок студентами, які визначаються не лише 

рівнем теоретичних знань, але й готовністю випускників до самостійної 

професійної діяльності. 

Забезпечити об‟єктивний підхід, орієнтований на перевірку рівня 

компетентностей під час комплексного практично-орієнтованого іспиту з 

внутрішньої медицини, дозволяє впровадження принципів об‟єктивного 

структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) (Оbjective Structured Clinical 

Examination (OSCE)).  

ОСКІ – це тип екзамену, який широко застосовується в західних 

медичних університетах та в деяких вищих державних медичних закладах 

України. Цей новий практичний іспит принципово відрізняться від 

звичайного екзамену – він об‟єктивний. Впровадження ОСКІ покликане 

вирішити кілька завдань: зробити додатковий акцент на практичній 

підготовці студентів; встановити єдині для всіх правила та вимоги; 

створити чіткі алгоритми виконання кожної навички; максимально 

об‟єктивізувати проходження іспиту.  

Кожному студенту під час комплексного практично-орієнтованого 

іспиту необхідно буде продемонструвати лікувально-діагностичні навички 

чи маніпуляції на спеціально оснащених станціях. Під час проходження 

даних станцій студентам пропонують різноманітні стандартизовані клінічні 

ситуації, спостерігають за діями, аналізують та максимально об‟єктивно 

оцінюють їх знання, вміння самостійно обстежити хворого, встановити 

діагноз, провести лікарську маніпуляцію, надати кваліфіковану допомогу. 

Також перевіряють вміння студента спілкуватися з пацієнтом; визначають 

практичну й психологічну готовність майбутнього лікаря допомагати 

людям, застосовуючи отримані теоретичні знання. Кожен екзаменатор 

приймає лише одну складову практичного іспиту, не маючи змоги 

одноособово визначити загальний результат – це значно зменшує 

суб‟єктивність та можливу корупцію. Важливим також є той факт, що 

стандартизований пацієнт буде однаковим для всіх студентів, що ставитиме 

випускників у рівні умови.  

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб активно працює над впровадженням принципів 

компетентісного підходу в стандарти підготовки майбутніх лікарів. Наразі 

йде підготовка щодо створення різноманітних стандартизованих клінічних 

ситуацій в клініці внутрішньої медицини. Новий формат іспиту дозволить 

об‟єктивно оцінити конкретні практичні навички та маніпуляції 

майбутнього лікаря, а не тільки вивчений теоретичний матеріал, а також 

продемонструє готовність випускників до самостійної професійної 

діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ 

МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

Л.М. Юр’єва 

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Питання розвитку комунікативних навичок та технологій розвитку 

комунікативної компетентності сьогодні активно вивчаються та 

впроваджуються у навчальний процес  у вищих навчальних медичних 

закладах України (Макренко В.І., 2014). 

Майбутній лікар потребує не тільки отримати знання упродовж 

навчання, але й вміти самостійно, компетентно, шляхом  використання 

необхідного обсягу навиків і вмінь, застосувати теоретичні дані у 

конкретній клінічній ситуації. 

Серед різноманітних модифікацій методів активного навчання нами 

було вибрано структуровані кейси, що наданий час знайшли своє місце в 

структурі підготовки майбутніх лікарів, в тому числі і з дисципліни 

«Акушерство і гінекологія».  

Метод case-study сьогодні вважається одним з найефективніших 

способів навчання студентів, а саме здійснення активного проблемно-

ситуативного аналізу, шляхом вирішення конкретних завдань - ситуацій 

(вирішення кейсів). 

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. 

Особливістю методу case-study є створення проблемної ситуації на 

основі фактів з реального життя. 

Вимогами  до формату і структури кейса є оформлення сюжетної 

частини, а саме,  опису ситуації, що містить інформацію, яка дозволяє 

зрозуміти оточення, при якому розвивається ситуація, із зазначенням 

джерела отримання даних. У методичній частині формулюються завдання з 

аналізу кейса для студентів і записка з викладання конкретної ситуації для 

викладача. У будь-якому кейсі його призначення та завдання повинні бути 

чітко сформульовані.  

У вирішенні завдань методом case-study  використовують наступні 

методи аналізу: проблемний, причинно-наслідковий, прагматичний 

(праксеологічний),  ситуаційний, прогностичний та інші. 

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.  
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Виділяють три основні етапи роботи над кейсом: домашня самостійна 

робота, робота в аудиторії і підсумковий етап заняття. 

І етап – заздалегідь складені кейси викладач роздає студентам 

попередньо, але не пізніше як за день до заняття. Студенти самостійно 

розглядають кейс, підбирають додаткову інформацію і літературу для його 

вирішення.  

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 

вирішувати студентам; створення викладачем логічного ряду запитань 

щодо пізнавальної проблеми, які спонукають аудиторію до пошуку істини в 

атмосфері психологічного комфорту, яка має сприяти вільному 

висловлюванню студентами думки, не боячись помилки  та  відведення 

спеціального часу на осмислення способів вирішення проблеми. 

Застосування методу case-study при викладанні акушерства і 

гінекології, 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 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, О.В. Макарова 

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської 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. 
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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: 

кількість 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, грунтуючись на природних законах взаємодії між 

людьми. Ця технологія визначає розкрити знання, досвід та інновації в 

організації, які важко виявити в менш відкритих процесах. 

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 

обгрунтуванням відповіді; обговорення складних і дискусійних проблем 

шляхом дебатів. 

Впровадження інноваційних технологій робить заняття більш доступ-

ним і цікавим, активізує навчально-пізнавальну діяльність.  
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МЕТОД «МОЗКОВОГО ШТУРМУ» У ВИВЧЕННІ КУРСУ 

БІООРГАНІЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ 

І.М. Яремій 

Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Метод «мозкового штурму» є одним із найпопулярніших сучасних 

методів навчання, який сприяє формуванню в майбутніх лікарів 

професійних компетенцій, стимулює їх творчу активність, креативність, 

гнучкість мислення, вміння працювати в команді, навчає вмінню 

вирішувати складні професійні проблеми шляхом їх спільного обговорення.  

При викладанні студентам-медикам біоорганічної і біологічної хімії 

метод здебільшого застосовується на практичних заняттях Модулів №2 і 

№3, насамперед при вирішуванні клініко-ситуаційних біохімічних задач і 

перетворень, а також при обговоренні тестових завдань з відкритої бази для 

підготовки до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту – ЄДКІ. Етап І. 

«Крок. 1 та іноземна мова професійного спрямування» та, починаючи з 

2018-2019 н.р. при розгляді клініко-ситуаційних тестових завдань для 

підготовки студентів до Міжнародного іспиту з основ медицини з 

фундаментальних медичних наук (IFOM BSE).  

Використання методу «мозкового штурму» у курсі біоорганічної і 

біологічної хімії є ефективним, насамперед, при розгляді ситуаційних задач 

із тем, вивчення яких передбачає тісне міжпредметне інтегрування з рядом 

суміжних (гістологія, нормальна фізіологія, мікробіологія) і особливо, 

наступних (фармакологія, патологічна фізіологія, патологічна анатомія, 

пропедевтика внутрішніх хвороб, кардіологія, ендокринологія) навчальних 

дисциплін, зокрема при розгляді порушень кислотно-лужної рівноваги, 

ендокринних захворювань, диференційній діагностиці жовтяниць тощо. 

Метод «мозкового штурму» по суті є методом вільної конструктивної 

дискусії. У основі ідеї цього методу, як відомо, лежить протиставлення 

творчого і критичного мислення.  

Однією з переваг методу «мозкового штурму» є те, що цей метод 

демонструє результат спільних зусиль, узагальнює і підсумовує досвід і 

навички всіх учасників «робочої групи». За такої роботи розкриваються 

здібності та клінічне мислення кожного, збільшується ступінь відповідаль-

ності кожного за загальний результат роботи, розвиваються комунікативні 

навички «командної роботи». 

Отже, метод «мозкового штурму» є сучасним ефективним методом 

розвитку професійних та комунікативних здібностей майбутніх лікарів, 

формування у них клінічного мислення. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА 

КАФЕДРІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ 

Е.Ц. Ясинська  

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформа медичної освіти в Україні націлює на підготовку фахівця з 

високою професійною компетенцією, що забезпечує належну якість 

медичної допомоги. У професійній підготовці медиків широке застосування 

отримали інноваційні технологій. Особливо велика увага приділяється 

інтерактивним методам навчання, що стимулює самопідготовку, творчу 

активність, відповідальність майбутніх медиків, розвиток комунікативних 

навичок. В даний час існує освітній стандарт професійної підготовки лікаря, 

покликаний вирішувати завдання з формування професійної компетентності, 

критичного мислення. Якість підготовки випускника медичного вузу 

залежить від багатьох чинників. Це професіоналізм викладачів, умови і 

забезпеченість навчального процесу, склад елементів в освітньому процесі, 

мотивація студента, сучасні технології навчання, системи контролю знань, 

мотивація педагогічної праці і багато іншого.  

Підготовка висококваліфікованих фахівців є найважливішою складо-

вою частиною соціальної стратегії нашої держави. Успішне вирішення 

даного завдання залежить від якості викладання і вимагає нових форм 

раціональної організації навчального процесу. У викладанні будь-якої 

дисципліни повинні переважати методи, які допомагають набути професію, 

на яких фактично і формується профіль фахівця. 

На кафедрі «Соціальної медицини» проводиться певна робота з фор-

муванню нового статусу майбутнього лікаря, впровадження інтерактивних 

методів навчання, посилення практичної спрямованості навчального про-

цесу та самопідготовки студентів – медиків у позааудиторний час. 

Співробітниками кафедри постійно удосконалюються форми і методи 

стимулювання творчої активності студентів, вносяться корективи у зміст 

навчання відповідно до вимог практичної охорони здоров'я, удоско-

налюються контроль і оцінка якості знань та практичних навичок. 

У даний час більшість медичних вузів дають теоретичні знання, тоді 

як практичними вміннями на належному рівні володіє далеко не кожен 

випускник. Це необхідно вирішувати шляхом систематичного, 

безперервного навчання та наближення навчального процесу до запитів 

практичної охорони здоров'я. Для формування професійних навичок і вмінь 

на кафедрі соціальної медицини широко використовуються мультимедійні 

інтерактивні лекції зі зворотнім зв'язком між викладачами та студентами, 

семінари в малих групах, створення тематичних презентацій, самопідго-

товка з вивченням літератури, проведення міні-конференцій, рольових ігор 

з моделюванням роботи, взаємний аудит. Для розвитку компетентності з 

особистісно-орієнтованої взаємодії між викладачем і студентом викорис-

товуються підходи, що дозволяють студентам - медикам засвоїти певний 
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стиль спілкування при призначенні обстеження. Для цієї мети 

застосовуються тематичні заняття, рольові ігри, комунікативні тренінги, 

вирішення ситуаційних завдань, обговорення на конференціях стилів 

спілкування в медичній практиці, особливостей міжлікарської взаємодії, 

робота в команді. 

Таким чином, інноваційні методи навчання розкривають ситуації, які 

можуть зустрітися у практичній роботі, сприяють розвитку клінічного 

мислення, роблять практичні заняття цікавими. Дані методи допомагають 

студентам на практиці застосовувати професійну підготовку, опановувати 

теоретичні знання та розвивають почуття відповідальності.  
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АКТУАЛЬНІ  ПИТАННЯ  ПІДГОТОВКИ  ІНОЗЕМНИХ  ГРОМАДЯН 

 

 

THE PECULIARITIES OF EDUCATIONAL -METHODICAL WORK IN 

TEACHING OF HUMAN ANATOMY OF FOREIGN STUDENTS 

O.P. Antoniuk, F.D. Marchuk, M.P. Kavun  

Mykola Turkevich Department of human anatomy 

Higher State Educational Establishment оf Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 
In recent years our university has been actively cooperating with various 

international organizations establishing contacts with educational institutions of 

other countries. Modern standards of training specialists from foreign countries 

dictate the need for teaching subjects in English. The study and requirements for 

the acquisition of human anatomy by foreign students as a whole have no 

differences in comparison with other faculties. The basis of the educational 

process at the Department of Human Anatomy is the modular principle that 

provides practical classes and lectures structured in modules, the final session is 

conducted, and after completing the study of the discipline, students undergo an 

intermediate attestation in the form of written tests. 

Duration of studying the discipline "Human anatomy" is three semesters. 

At an initial stage of teaching human anatomy the main task of educational work 

is focused on the formation of motivation and adaptation of first-year students to 

the conditions of study at the human anatomy department, to work with 

anatomical preparations. Students should learn medical terminology, which 

requires assimilation. For the teachers on the first year it is necessary to help 

students to form professional ethics of a future doctor, to raise respect for human 

dignity. 

Traditionally, the course of human anatomy is based on the principle "from 

simple to complex". At the very first lesson, a student, not yet adapted to new 

conditions, faces the need to study about 80 terms in Latin, learn to correlate each 

term with a specific anatomical formations. At every next lesson the volume 

increases. Each term will be involved in the study of the following topics, so 

there is no way to reduce the amount of information in each unit. For example, 

for one lesson the student must study about 50 muscles of the upper limb, the 

place of origin and attachment, position, function, as well as their fascia, bony- 

facial spaces, grooves, fossa, canals, etc. The information becomes wider due to 

application of clinical methods (X-ray, angiography, computer tomography, 

magnetic resonance imaging, esophagogastroduodenoscopy, radionuclide study, 

etc.). There is a certain problem with the use of Latin anatomical terminology, 

since students do not understand the language because of great phonetic 

differences. There is a complexity in explaining situational problems to students, 

although many foreign students are interested in clinical anatomy. The teacher 

should know a large number of synonyms of words in order to be active in 
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dialogue and not to be lost when students change one or another concept. There is 

a need to pay attention to the clinical moments in each individual section of 

human anatomy, as well as the selection of the facts used in the data base Krok-1 

and distance learning environment "MOODLE System." 

However, the use of innovative technologies in the educational process 

enables to intensify cognitive activity of students, improve the quality of the 

obtained knowledge, and acquire practical skills. Multimedia and computer 

networks today are important components of information technology, creating an 

interest not only for a student, but also for a teacher. Using the interactive 

whiteboard multimedia projector and network technologies at the department 

enables to combine the whole complex available for students with modern 

sources researcher (text, graphic, audio and video documents), provide remote 

access to information, the ability to quickly control the process and quality of 

training. 

The main type of educational activity of a student is independent work, 

which traditionally consisted, first of all, of the preparation of dead bodies. 

However, this type of educational activity of a student is legally excluded from 

the educational process nowadays. There is another aspect that concerns the 

optimization of learning – it is the control of knowledge of the whole material. 

The analysis of the tests of Krok-1 shows that many test questions are based on 

facts not described in the basic textbooks recommended for students of medical 

universities, or on facts whose clinical significance is not emphasized. Therefore, 

if these data are included in the testing system, then it is necessary to carefully 

select them and include them in the methodological manuals on the units, or 

otherwise to emphasize the students' attention to practical or lecture classes. 

Proceeding from this, in practical classes it is necessary to pay special attention to 

important units of anatomy, especially such as splanchnology, neurology and 

angiology, myology, considering that most of the states of the body associated 

with disorders of muscle and general motor activity are caused by diseases of the 

nervous system or syndromes of the muscular or connective tissue damage. 

To optimize the teaching of anatomy, one should widely raise problem 

questions or conduct conversations focused on integration with other disciplines 

and branches of knowledge – histology, physiology, pathological anatomy, 

ontogenetic and evolutionary development of organs and systems, as well as 

microanatomy of vessels and organs. In this way the principle of integration of 

interdisciplinary knowledge is realized. The principle of feedback is carried out 

in the form of conversation using illustrations, charts, tables, dummies and drugs, 

is a confirmation received in the first two blocks of information and enables you 

to answer the questions in the second block, if earlier students did not have 

enough knowledge for the answer. 

There is a need to expand and re-equip the department of human anatomy, 

taking into account modern requirements to the infrastructure of the educational 

and material base, introduction of new forms and teaching technologies. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

ВИВЧЕННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 

В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк, М.С. Гараздюк, Ю.В. Саркісова 

Кафедра судової медицини та медичного правознавства 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Судова медицина – одна із фундаментальних морфологічних наук, 

вивчення якої є основою для формування не лише експертного, а й 

клінічного мислення. Адже саме набуті знання з морфологічних дисциплін 

є не лише базовими, але в подальшому необхідними для практичної 

діяльності кожного лікаря.  

Однак необхідно зазначити, що викладання даного предмету, зокрема 

для іноземних студентів, у вищих медичних навчальних закладах має низку 

особливостей. Студенти-іноземці вивчають судову медицину за навчаль-

ними програмами та планами, які прийняті в українських медичних вузах із 

урахуванням особливостей проведення судово-медичних досліджень 

відповідно до кримінально-процесуального кодексу України.  

Під час практичних занять студенти-іноземці беруть участь у 

проведенні судово-медичних експертиз трупів та обстеженні живих осіб у 

відділеннях бюро судово-медичної експертизи. Також на базі кафедри 

практичні заняття проводяться з використанням мікропрепаратів та ілюст-

раційного матеріалу: таблиці, схеми, ілюстрації, мультимедійні презентації. 

Все це застосовується для покращення експертних та клінічних навичок на 

практичних заняттях. 

Безсумнівно, в порівнянні з викладанням українською мовою, викла-

дання англійською потребує більше праці, терпіння, уваги, самовіддачі і 

витрат енергії з боку викладача. Як правило, вже на першому занятті 

звертають на себе увагу відмінності в рівні не тільки загальної, а й мовної 

підготовки студентів. Найчастіше ці два показника відповідають один одно-

му за якістю. Так студенти, які мають досить високий рівень знання мови, 

зазвичай добре засвоюють матеріал і здатні в повному обсязі викладати свої 

знання як усно, так і письмово. В той час, як студенти з низьким рівнем 

мовної підготовки, як правило, несумлінно ставляться до занять, мають 

численні пропуски, нерегулярно готуються до предмету. Найчастіше ці 

студенти зазнають труднощів у розумінні суті прочитаного, викладенні 

своїх думок або взагалі не можуть дати відповідь навіть на прості запитання. 

У певної частини студентів недостатнє знання мови, якою прово-

диться навчання, створює перешкоду для успішного оволодіння предметом 

і позначається на результатах навчання. Можливо, в зв'язку з цим було б 

доцільно перед зарахуванням студента в університет проводити тестування 

з визначення рівня мовної підготовки. Для студентів з недостатнім рівнем 

мовної підготовки були б корисними заняття з вивчення англійської мови в 

рамках програми, передбаченої для україномовних студентів. Також, без 

сумніву, позитивно відзначиться на якості знань іноземних студентів ЗНО з 

мови навчання після закінчення першого курсу університету. Однак 
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іноземні здобувачі вищої освіти, які мають  міжнародний сертифікат з 

рівнем знань не менше В1, повторно здавати іспит не будуть. 

Хочемо звернути увагу, що навчання у нашому університеті забез-

печує не лише підготовку лікаря європейського зразка, але й отримання 

студентами-іноземцями диплому, що дозволяє працювати в будь-якій країні 

Європи. Адже кредитно-модульна система навчання передбачає відпо-

відність наших програм до світових дисциплін. Саме тому особливої ваги 

набуває легалізація та верифікації дипломів, отриманих в Україні, на 

батьківщині випускників. Наприклад, студенти із Індії, які є більшістю 

студентів-іноземців нашого вузу, для отримання дозволу на проведення 

лікарської практики повинні зареєструватися у Медичній Раді Індії – 

Medical Council of India та успішно скласти відповідний тест професійної 

компетентності, який містить питання із фундаментальних та клінічних 

дисциплін, зокрема із судової медицини. Саме тому викладачі кафедри 

широко використовують тестову форму контролю знань студентів, що 

навчаються англійською мовою. Дана система оцінювання сприяє активації 

пізнавального процесу, а також дозволяє викладачам якісно i водночас 

швидко оцінити кожного студента. Так впровадження кредитно-модульної 

системи, перехід до інноваційних технологій у навчальному процесі (сервер 

дистанційного навчання Moodle, електронний журнал), а також тестування 

спрямовані на кінцеву мету - поліпшити знання студентів. 

Отже, в медичному вузі головним завданням педагогічного процесу 

під час вивчення судової медицини є навчити студентів застосовувати 

знання, вміння та навички у вирішенні на практиці типових завдань. Беручи 

до уваги особливості роботи з іноземними студентами і, зокрема, викла-

дання предмета англійською мовою, доцільно використовувати новітні 

педагогічні технології, що дає можливість розвинути у студентів-іноземців  

самостійність, активність, логіку, здатність до пошуку та використання 

нової інформації. 

 

STEM-EDUCATIONAL ELEMENTS FOR MEDICAL STUDENTS 

T.V. Biriukova, O.I. Olar, V.I. Fediv, O.Y. Mykytiuk  

Department of Biological Physics and Medical Informatics 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Nowadays the society is characterized by a rapid growing and 

dissemination of information technologies in manufacturing, medicine, everyday 

life etc.  A request for specialists who are able to use their skills in non-standard 

situations, to make quick decisions, to take responsibility for the decisions and 

actions, with appropriate professional competencies increases continuously. In 

recent years, the principles of STEM-education are being implemented in a high 

school for training of highly skilled modern specialists and the education 

modernization. 

The concept of STEM education was first proposed by American 

bacteriologist R. Colwiel in the 1990s; it has been actively used since the 2000s. 
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STEM-education is an acronym of English words - science, technology, 

engineering, and mathematics. It is positioned as a direction of learning and 

training of specialists, which are able to combine acquired knowledge of the 

natural-mathematical cycle disciplines for the critical thinking, research skills in 

junction with the humanitarian education. STEM-education creates a learning 

environment for the development of critical thinking, develops the ability for 

research, analytical and experimental work, etc. 

Academic subjects related to STEM-education and dealing with medicine 

are numerous. For example, biochemistry, biomechanics, medical informatics, 

mathematical biology, neurobiology, nuclear physics, nanotechnology, robotics, 

etc. can be considered as an incomplete list of them. Knowledge related to 

STEM, promote the development of bio- and medical technologies, medical and 

diagnostic devices. Creating a reliable and high-quality STEM-education through 

well-designed curricula and training courses is one of the most important tasks of 

natural science professors working in the field of physics, chemistry, and biology. 

STEM-education is actively promoted in many countries and encourages 

its development even in elementary school. Here is an example how this area of 

education in medicine is motivated. The main thesis is that doctors can analyze 

and treat diseases at the individual level through technologies based on statistics, 

computer sciences and biology; investigation of the protein structure in a three-

dimensional space and changes modeling in this structure became possible thanks 

to the methods of mathematical modeling and due to the emergence of powerful 

computers, etc. 

STEM-technologies develop critical thinking skills, ability to work 

independently and in a team. One of the main tasks of the lecturer is the 

organization and support of purposeful cognitive activity of students, formation 

of skills, skills of scientific research. Preparing of educational and teaching 

materials, which contain integrated information of discipline profile with STEM-

technologies is an important task for teaching stuff. 

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

Л.Я. Вилка 

Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти та державною 

Національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття») виведення 

України на рівень розвинутих країн світу є можливим лише за умови 

відходу від авторитарної педагогіки і шляхом упровадження сучасних 

педагогічних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення 

навчально-виховного процесу, доступність і ефективність освіти. 

Враховуючи, що педагогічні технології – це цілеспрямований набір 

прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь 

процес від визначення мети до одержання результатів, необхідно 
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зосередити увагу на видозміні уроку. Важливо поєднувати традиційні і 

нетрадиційні форми проведення занять. Діяльність викладача повинна бути 

спрямована на те, щоб зацікавити студентів у глибокому пізнанні 

навчального предмета, реалізації їхніх інтересів і здібностей, повної 

адаптації у новому мовному середовищі. 

Перед викладачем української мови вищих навчальних закладів 

постає завдання навчити іноземного студента користуватися українською 

мовою у процесі формування загальнолюдських і фахових знань, створити 

такі умови вивчення української мови, щоб студенти могли активно 

послуговуватися нею в усіх сферах громадського життя, оскільки іноземні 

студенти використовують мову як інструмент набуття професійних знань і 

як засіб повсякденного спілкування. 

Вдосконалення навчального процесу немислиме без широкого 

використання технічних засобів, які застосовуються в процесі навчання з 

метою підвищення ефективності засвоєння студентами знань, умінь, 

навичок. Технічні засоби дозволяють подавати інформацію в потрібній 

послідовності й у потрібних пропорціях. Зараз розширюється діапазон 

використання технічних засобів, які полегшують та урізноманітнюють 

процес навчання, це – комп‘ютер, телевізор, магнітофон, діапроектор та ін. 

Завдання викладача – використати технічні засоби навчання з 

максимальним ефектом. Звісно, в сукупності навчального процесу, але не 

на одному уроці, а відповідно до теми, мети та завдань уроку української 

мови як іноземної. Адже урок із застосуванням ТЗН – це якісний тип уроку. 

Звичайно, слід пам‘ятати, що дуже важливим є застосування ТЗН тільки 

тоді, коли це необхідно. Використання технічних засобів навчання не має 

бути тривалим, бо обривається контакт між студентом та викладачем, що 

знижує ефективність роботи. 

Використання сучасних технологій під час занять дозволяє варіювати 

форми роботи, діяльність студентів, активізувати увагу, підвищувати 

творчий потенціал особи. Схеми, таблиці, кольорові малюнки, фотографії, 

презентації, текстова інформація, яка подається у різній формі (сторінки 

книги, газетна стаття, календарна сторінка, динамічні зображення – 

мультиплікація, відеофрагменти) дозволять зекономити час. Завдання з 

подальшою перевіркою активізують увагу. Використання кросвордів, 

ілюстрацій, малюнків, різних цікавих завдань, тестів робить заняття 

української мови як іноземної змістовнішим і цікавішим. Причому матеріал 

іноді студенти знаходять самостійно в Інтернеті, складають презентації, 

таким чином, розвивають самостійність, уміння знаходити, відбирати й 

оформляти матеріал. 

Оволодівши програмою створення презентацій Power Point, викладач 

стає сам режисером свого заняття. Ця програма дозволяє створити 

анімаційний опорний конспект уроку, включити відео й аудіо фрагменти, 

зобразити в динаміці якесь явище, подію, що допоможе студентам-

іноземцям легко засвоїти новий лексичний чи граматичний матеріал. 
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Для якісного контролю знань студентів-іноземців можна використати 

комп‘ютерні та мультимедійні мережі Internet. 

Використання ТЗН на занятті з української мови дозволяє добитися 

високої ефективності за трьома напрямами: педагогічної, методичної й 

економічної в порівнянні з традиційними формами виховно-освітньої 

роботи. 

 

ВИКЛИКИ ДО ВИКЛАДАННЯ БІОСТАТИСТИКИ У РАМКАХ 

МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  

Л.Й. Власик 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

З метою поліпшення якості медичної освіти та міжнародної освітньої 

інтеграції в Україні розпочато проведення міжнародного іспиту 

«Міжнародні основи медицини. Клінічні дисципліни». Проведення даного 

дослідження є інструментом отримання оцінки якості підготовки студентів. 

Хоча розділ «Біостатистика, епідеміологія/здоров‘я населення та інтерпре-

тація медичної літератури» у структурі іспиту займає 2-4%, це є викликом 

для процесу викладання навчальної дисципліни, потребує вдосконалення 

навчальних планів та освітніх програм. 

Знання основ біостатистики дає можливість поставити нові акценти у 

вирішенні клінічних питань. Це засвоюється студентами з перших занять на 

кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров‘я. Студенти 

усвідомлюють, що на сучасному етапі вони, як майбутні лікарі, повинні 

вміти знайти відповіді на клінічні запитання, які їх цікавлять у наукових 

публікаціях (використовуючи пошукові системи) до того ж вміти оцінити 

представлені докази. Традиційна доказова медицина, в основному, 

базується на фізіологічних результатах, тобто доказах, орієнтованих на 

хворобу, а лікарі майбутнього повинні вміти прогностично оцінювати 

результати втручань за чіткими клінічними наслідками – доказами 

орієнтованими на пацієнта (тривалість, якість життя та вартість лікування в 

залежності від обраного методу лікування). Організатори охорони здоров‘я 

при впровадженні нових практичних керівництв та рекомендацій, 

розроблених професійними асоціаціями, міжнародними організаціями 

також повинні вміти оцінити якість доказової бази. При викладанні 

біостатистики акцентується увага студентів на клінічних прикладах. Так, 

при використанні тих чи інших діагностичних тестів необхідне розуміння їх 

чутливості, специфічності, прогностичної цінності та залежності цих 

характеристик від поширеності захворювання, яке вони виявляють. 

Викладання матеріалу щодо епідеміологічних показників здоров‘я населен-

ня також враховує трактування, визначення, які прийняті у міжнародній 

медичній практиці, з огляду на зміни у вітчизняній системі охорони 

здоров‘я щодо ведення медичної документації та реєстрації захворювань. 
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Важливим розділом для засвоєння студентами є вимірювання та оцінка 

ризику захворювань. 

Таким чином, викладання біостатистики потребує удосконалення з 

урахуванням міжнародних освітніх практик, зокрема із сучасним тракту-

ванням епідеміологічних показників та доказової медицини. 

Тестування з навчальної дисципліни «Біостатистика, епідеміоло-

гія/здоров‘я населення та інтерпретація медичної літератури» як частина 

міжнародного іспиту слугує позитивним стимулом для студентів та 

викладачів у проведенні якісного освітнього процесу. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВОГО ЦЕНТРУ 

СИМУЛЯЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПІДВИЩИТЬ ЯКІСТЬ 

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ З 

АНГЛОМОВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

М.Д. Гресько 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У загальному поступі нашої країни, як і будь-якої країни світу, галузь 

освіти – це питання державної ваги. Одним із напрямків реалізації стратегії 

розвитку української освіти, в умовах європеїзації та глобальної інтеграції, 

є підготовка іноземних громадян, що опановують вищу медичну освіту 

англійською мовою. Створюючи привабливим навчання для іноземних 

студентів, викладання навчальних дисциплін англійською мовою, водночас, 

відкриває нові економічні резерви для медичних вищих навчальних 

закладів, збільшує їх конкуренто спроможність на міжнародному ринку 

вищої освіти, сприяє підвищенню іміджу української держави на 

міжнародному освітньому просторі. Безумовно, для реалізації завдань, що 

стоять перед сучасною вищою медичною освітою в Україні, вищим 

навчальним медичним закладам потрібно проводити безперервний пошук 

та впровадження в навчальний процес найбільш передових сучасних 

технологій. 

У рік відзначення 75-річчя Вищого державного навчального закладу 

України «Буковинський державний медичний університет» втілено в життя 

один із важливих проектів адміністрації нашого університету – відкриття 

навчально-тренінгового Центру симуляційної медицини. 

Створення Центру дозволить удосконалити освітній процес та суттєво 

покращити рівень практичної підготовки майбутніх лікарів, адже медична 

симуляція дозволяє студентам знайти шляхи вирішення тієї чи іншої 

життєвої ситуації маючи право на помилку і, таким чином, відпрацювати 

всі практичні навики до автоматизму, виконати ту чи іншу практичну 

навичку ідеально завдяки можливості повторити її безліч разів. 

Досвід роботи з іноземними студентами показує певні труднощі при 

викладанні клінічних дисциплін, а особливо акушерства та гінекології, де 

існують етико-деонтологічні обмеження у взаєминах між студентом-
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іноземцем і пацієнткою у клініці. Для студента, який володіє лише англі-

йською мовою, практичне заняття значною мірою втрачає сенс, оскільки 

основні знання та практичні навички, що потрібно опанувати, виявляються 

малодоступними для студента через мовний бар‘єр, а також через брак 

тематичних пацієнтів. Під час навчального процесу студенти не завжди 

мають можливість відтворити велику кількість тих чи інших маніпуляцій. 

Моделювання медичної допомоги, симуляційне навчання дозволить 

підвищити засвоюваність навчального матеріалу, якість та ефективність 

навчального процесу, дасть можливість не тільки побачити і почути, а й 

відпрацювати на тренажері практичні навички, сприятиме формуванню 

мотивації студентів до навчання. «Я почув і забув, я побачив і запам‘ятав, я 

зробив і зрозумів» (Конфуцій). 

Сподіваємося, що впровадження новітніх симуляційних, комп‘ю-

терних та інтерактивних технологій у навчальному процесі наочно 

продемонструють показники успішності при викладанні клінічних дис-

циплін у студентів-іноземців з англомовною формою навчання. 

Безумовно, що впровадження в педагогічну практику інноваційних 

методів навчання не є справою одного дня. Проте ефективність застосову-

ваних методик викладання буде сприяти як збільшенню конкуренто 

спроможності наших випускників у міжнародному медичному середовищі, 

так і підвищенню іміджу Української держави на міжнародному освітньому 

просторі, і нашого університету зокрема. 

 

ВИБІР СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВУЗУ 

Н.В. Гринько, І.Г. Герасим’юк, Р.І. Рудницький 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 

ім.С.М.Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» 

Розуміння аудиторії – обов‘язкова умова успішного навчального 

процесу. Якщо викладач медичного вузу не має уявлення про те, хто 

знаходиться перед ним, можуть виникнути певні складнощі при вивченні 

дисципліни. Можна отримати необхідну інформацію шляхом застосування 

анонімного опитування або безпосередньо під час бесіди зі студентами. 

Також важливо дізнатись наступне: чого прагнуть студенти, який їхній 

базовий рівень знань та чим відрізняються від вас. 

Під час вивчення медичної психології іноземні студенти можуть мати 

зовнішню та внутрішню мотивацію. Слухачі з високою мотивацією будуть 

вчитися незалежно від якості навчального процесу. Що ж стосується осіб 

без мотивації, то це серйозний виклик навіть для найталановитіших 

викладачів. 

Отже, відношення до навчальної дисципліни та мотивацію слід 

враховувати насамперед при викладанні медичної психології іноземним 

студентам медичного вузу. 
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Особи з внутрішньою мотивацією зацікавлені в дисципліні чи курсі, 

або ж у них вже є завдання, яке вони намагаються вирішити. Інші (із 

зовнішньою мотивацією) відштовхуються від того, що їх чекає винагорода 

або покарання. Будь-яке «примусове» навчання, вірогідніше, вказує на 

зовнішню мотивацію. Зовнішня мотивація не зрівняється із внутрішньою. 

Іноземний студент може бути різним за типом слухача – в залежності 

від предмета вивчення і контексту. 

У залежності від типу мотивації іноземних студентів медичного вузу 

можна застосовувати декілька стратегій для підвищення ефективності 

навчання. 

Стратегії викладання медичної психології студентам із внутрішньою 

мотивацією: 

 Кажіть «дякую» богам знань. 

 Виділіть час для того, щоб вони працювали над власними 

завданнями. Звичайно, у вас можуть бути стандартні вправи, виконання 

яких обов‘язкове для всіх, але прогрес буде відчутнішим, якщо студенти 

зможуть робити те, що актуальне для них. 

 Дайте можливість студенту побути викладачем. Особи із внут-

рішньою мотивацією, звичайно, будуть багато засвоювати матеріалу 

самостійно, але отримають ще більше користі, якщо поділяться знаннями. У 

такій ситуації викладачу доводиться бути не єдиним джерелом інформації 

та енергії. Користь для всіх! 

Стратегії викладання медичної психології студентам із зовнішньою 

мотивацією: 

 Намагайтесь виявити внутрішні фактори мотивації. Можливо, під 

час вивчення дисципліни є матеріал, цікавий для них. Задавайте багато 

питань. Знайдіть зв'язок з актуальними задачами з реального світу. 

 Знайдіть больові точки. Якщо студенти попередньо не знайомі з 

матеріалом, вони не здатні попередньо уявити, які складнощі можуть 

виникнути із його засвоєнням. Але якщо ви дізнаєтеся, що дратує слухачів, 

і покажете, як долати роздратування, то можна швидко перетворити 

зовнішню мотивацію у внутрішню. 

 Уникайте непевних та розлогих пояснень та розмірковувань. Теорія 

може бути вражаюче цікавою, але особи із зовнішньою мотивацією скорше 

вдавляться, ніж будуть все вислуховувати. Робіть вибір на користь 

конкретних прикладів і завдань, які безпосередньо пов‘язані із життєвими 

ситуаціями. 

 Використовуйте цікаві гіпотетичні приклади, щоб стимулювати 

внутрішню мотивацію. Якщо почати з вирішення дійсно цікавої (для 

студентів) задачі, то зовнішня мотивація поступово почне перетворюватись 

на внутрішню. 

Таким чином, якщо всі умови будуть виконані, тип мотивації 

враховано, то студенти, роблячи перші успіхи, почнуть думати, що дійсно 
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володіють предметом. І в цьому буде ваша заслуга як «конструктора» 

навчального процесу. 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА» 

ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 

О.В. Гуцул 

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Кількість англомовних студентів, які навчаються у ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет», із кожним роком зростає. 

У зв‘язку з невпинним розвитком англомовної освіти в Україні особливої 

уваги потребує підготовка студентів-іноземців у контексті природничих 

дисциплін, що невпинно розвиваються, акумулюючи результати науково-

технічного прогресу. Саме тому актуальною постає проблема 

удосконалення методичних особливостей викладання англійською мовою 

таких дисциплін студентам-іноземцям у вищих медичних закладах України 

в контексті євроінтеграції освітніх послуг. 

Значна частина іноземних студентів є громадянами Індії та Африки, 

також є іноземні студенти з Єгипту, Алжиру, Йорданії та ін. Необхідно 

враховувати те, що всі вони отримали середню освіту в школах та коледжах 

своїх країн. Тому, при викладанні навчальної дисципліни «Медична 

інформатика» для таких студентів, потрібно звертати увагу на особливості 

викладання інформатики та математики в середніх школах відповідних 

країн. При цьому слід відмітити, що рівень знань та обсяг інформації, який 

іноземні студенти отримують на батьківщині, є достатньо неоднорідним. 

Слід пам‘ятати, що рівень володіння студентами англійською мовою є 

досить різний, для більшості з них англійська є нерідною мовою, потрібно 

враховувати, що навчання в середній школі відбувалося саме рідною мовою. 

Актуальним залишається завдання розробки методично грамотно 

складених навчальних та навчально-методичних посібників, які б 

враховували особливості мовної підготовки іноземних студентів, а також 

особливості вихідного рівня знань і підготовки студентів іноземців саме з 

таких дисциплін, як інформатика та математика. З огляду на це доцільним є 

розробка навчально-методичного комплексу, основою якого є розробка 

електронного підручника, який би включав не тільки теоретичні основи та 

опис практичних завдань, але й наглядно демонстрував би виконані 

завдання для опанування теми у вигляді відео-уроків із детальними 

інструкціями та поясненнями. 

Важливою складовою викладання будь-якої дисципліни є критерії 

оцінювання студентів. Оцінювання студентів із відповідної теми повинно 

охоплювати теоретичні знання і практичні навички студентів. Практична 

частина здійснюється безпосередньо на комп‘ютері у вигляді сформованих 

завдань, які пропонують студенту, за відповідним рівнем складності. А для 
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ефективного забезпечення контролю теоретичних знань, доцільним є 

забезпечення можливості тестування англомовних студентів, безпосередньо 

на комп‘ютерах з автоматичним оцінюванням їх відповідей під час 

тестування on-line безпосередньо під контролем викладача. Це, в свою 

чергу, забезпечить контроль необхідних базових теоретичних знань 

студентів у контексті відповідного практичного заняття та ідентифікацію 

особи, яка пройшла тестування безпосередньо на практичному занятті. Це 

виключає можливість проходження етапу тестування іншою особою, адже 

процес здійснюється безпосередньо під наглядом викладача.  

З огляду на проблеми мотивації студентів-іноземців до вивчення 

фізико-математичних дисциплін, зокрема інформатики, ефективним є 

забезпечення зв'язків кожної теми навчальної дисципліни з їх фаховою 

підготовкою. Тому доцільно враховувати при викладанні дисципліни й 

майбутню спеціалізацію студентів-іноземців та акцентувати увагу на 

проблемних питаннях у даній галузі. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН У 

КЛІНІЧНІЙ ОРДИНАТУРІ З ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ  

О.І. Денисенко, Ю.П. Карвацька, Л.О. Гулей 

Кафедра дерматовенерології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Важливим розділом роботи кафедри дерматовенерології Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» є підготовка клінічних ординаторів зі спеціальності 

«Дерматовенерологія». Щорічно на кафедрі проходять навчання у клінічній 

ординатурі зі спеціальності «Дерматовенерологія» 4-5 іноземних громадян, 

переважно з країн Близького Сходу, Середземномор‘я, Африки (Турції, 

Сирії, Палестини, Йорданії, Еритреї, Алжиру, Лівії, Судану, Кіпру та ін.).  

Метою навчання іноземних громадян у клінічній ординатурі зі 

спеціальності «Дерматовенерологія» є підготовка висококваліфікованих 

спеціалістів з урахуванням особливостей структури та перебігу дермато-

венерологічної патології в умовах жаркого і вологого клімату. З цією метою 

при викладанні дерматовенерології клінічним ординаторам – іноземним 

громадянам особлива увага звертається на питання етіопатогенезу, клініки, 

діагностики, диференційної діагностики й лікування тих захворювань, які є 

ендемічними чи найбільш часто зустрічаються в країнах проживання 

мабутніх фахівців-дерматовенерологів, а саме –  ендемічних трепанематозів 

(беджель, пінта, фрамбезія, ендемічний сифіліс), лепри, шанкроїду та ін. 

При цьому важливим є висвітлення особливостей  клінічних проявів 

дерматозів та інфекції, що передаються статевим шляхом, на смаглявій чи 

темній шкірі, для чого на лекціях та практичних заняттях широко 

застосовуються фотоілюстровані навчально-наочні матеріали. Важливим є 

також розгляд психолого-етичних моментів щодо обстеження пацієнтів з 
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дерматовенерологічною патологією з урахуванням етнічних, гендерних, 

релігійних аспектів тощо, зокрема необхідності огляду всіх шкірних 

покривів пацієнта, незалежно від скарг хворого на відповідну локалізацію 

висипки, для чого дуже тактовно та поетапно слід провести клінічне 

обстеження всієї шкіри і видимих слизових оболонок хворого з метою 

виявлення всіх клінічних проявів дерматозу та можливих супутніх 

захворювань шкіри на закритих одягом ділянках шкіри. Особливістю 

підготовки клінічних ординаторів – іноземних громадян є також адаптація 

діагностичної та лікувальної тактики щодо хворих на дерматози та інфекції, 

що передаються статевим шляхом, до відповідних клінічних протоколів тих 

країн, в яких будуть працювати майбутні лікарі-дерматовенерологи.  

Отже, при підготовці іноземних громадян у клінічній ординатурі зі 

спеціальності «Дерматовенерологія» слід враховувати особливості струк-

тури, клінічних проявів, діагностики та лікувальної тактики дерматозів та 

інфекцій, що передаються статевим шляхом, у країнах проживання 

майбутніх фахівців-дерматовенерологів, у тому числі з широким вико-

ристанням фотоілюстрованих навчально-наочних матеріалів, що забез-

печить їх якісну теоретичну та практичну підготовку.  

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАВДАННЯ 

І.Ю. Каізер, М.В. Цуркан 

Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасна теорія викладання іноземних мов, в тому числі й української 

як іноземної, в останні роки стає все більш об‘ємною і багатогранною та як 

і будь-яка інша наука, постійно розвивається. Сьогодні вона досліджує нові 

питання й аспекти навчального процесу, проблеми оволодіння мовою, 

описує механізми спілкування і мовно мисленнєвої діяльності, виробляє 

стратегії і тактики викладання. Новітня теорія навчання іноземних мов 

поступово розширює наукові горизонти, використовуючи дані лінгвістики, 

педагогіки, загальної і когнітивної психології, соціо- та психолінгвістики. 

Загалом, методика викладання української мови як іноземної включає 

в себе вирішення трьох взаємопов‘язаних завдань: власне методичних, 

лінгвістичних та психолінгвістичних. Ці завдання окреслили ще на 

початковому етапі становлення методики викладання української мови як 

іноземної, але й досі не вирішили цілком. 

Власне методичні завдання: розробка ефективних концептуальних 

схем і підходів до вивчення іномовної діяльності та прийняття коректних 

рішень щодо конкретного навчального процесу, умов навчання; підбір 

належного лексико-граматичного матеріалу для кожного етапу навчання; 

вибір оптимальних форм його презентації, дозування і послідовності 

введення. 
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Лінгвістичні завдання: розробка основоположних підходів до мови як 

до системи і її функціонування в мовленні на основі даних соціолінгвістики, 

комунікативної лінгвістики, теорії мовленнєвої діяльності і мовних актів, 

лінгвістики тексту, функціональної граматики;побудова різноманітних 

функціонально-семантичних моделей опису мови, використання їх у 

процесі презентації та тлумачення мовних явищ з урахуванням значимості 

для конкретних актів комунікації і реалізації вихідних комунікативних 

компетенцій; вихід за межі мовної системи і розширення рамок 

традиційного розуміння граматики завдяки зверненню до комунікативного, 

когнітивного та прагматичного аспектів висловлювань, що складають 

основу мовних актів. 

Психологічні та психолінгвістичні завдання: побудова схем мово-

відтворення та мовосприйняття іноземною мовою та їх інтерпретація від-

носно процесу навчання; визначення стратегій і тактик користування мовою 

в процесі мовосприйняття та відтворення; вивчення когнітивних аспектів 

мовномисленнєвої діяльності в процесі навчання іноземних мов; побудова 

цілісної моделі мовного розвитку особистості та виявлення етапів її станов-

лення; вивчення динамічних аспектів мовлення шляхом формування інди-

відуального лексичного запасу, способів запам‘ятовування вербальної інфор-

мації, їх актуалізації в мовленні, а також механізмів активізації вербально-

семантичних зв‘язків у процесах мовопородження, мовосприйняття. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 

ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 

Ю.В. Караван, О.В. Кушнірик 

Кафердра медичної біології та генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Сучасний світ переповнений різноманітною інформацією. Вона над-

ходить з екранів телевізорів, радіо, інтернету. Школярі та студенти сього-

дення знаходяться у постійному інформаційному полі, що накладає певний 

відбиток на їх бажанні навчатися. Завдяки такому перенасиченню інфор-

мацією закладаються передумови гіршого її сприйняття студентом, а також 

ускладнюється вибір достовірної та корисної для майбутнього спеціаліста 

інформації. 

Саме тому, задача сучасного викладача на сьогоднійшній день є 

комплексною: з одного боку вміти виокремити з усього інформаційного 

потоку, в якому знаходиться студент, вірні відомості та донести їх до нього, 

а з іншого – йти в ногу з часом і змогти зацікавити студента, стимулювати 

його до вивчення певної навчальної дисципліни. 

Із такою метою сьогодні в начальному процесі застосовуються інтер-

активні технології. Це різноманітні способи тестування, он-лайн класи та 

інші. Одним з достатньо нових, але вже широко вживаних технічних 

інтерактивних засобів є використання інтерактивних дощок та 

мультибордів. 
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На кафедрі медичної біології та генетики БДМУ є досвід 

використання інтерактивних дощок під час проведення практичних занять з 

іноземними студентами. Із часу використання цієї технології у навчальному 

процесі було відмічено зростання зацікавленості студентів у дисципліні, 

посилення зворотного зв‘язку між студентом та викладачем, збільшення 

рівня запам‘ятовування інформації. 

Особливо помітний позитивний вплив використання інтерактивної 

дошки у групах іноземних студентів першого курсу. Такі студенти 

переживать складний процес адаптації до нового для них середовища життя, 

мови та навчальних вимог. Тому дуже важливим є допомогти їм у 

сприйнятті того великого потоку інформації, який вони повинні засвоїти. 

Завдяки візуалізації навчального матеріалу та спеціальним ефектам, які 

дозволяють залучити студента до самого процесу створення слайду, 

помітне значне покращання рівня володіння інформацією з дисципліни. 

Такі заняття дозволяють у певній мірі зняти емоційне напруження і 

полегшити вивчення складного та об‘ємного навчального матеріалу. 

Позитивний ефект від використання інтерактивних дощок був 

помічений також при викладані диципліни «Медична паразитологія» 

англійською мовою. Зараз існує безліч відеоматеріалів із паразитології, які 

були певним чином оброблені та застосовані для проведення практичних 

занять за допомогою інтерактивної дошки. Є практика залучення студентів 

до створення інтерактивних презентацій, що дозволяє їм розширити свої 

професійні знання та долучитися до навчального процесу в активній формі. 

Застосування інтерактивних дощок і мультибордів у процесі навчання 

у вищій школі є важливим кроком до виховання майбутніх спеціалістів із 

широким кругозором. Надзвичайно важливо використовувати такі 

технології у навчанні іноземних студентів для візуалізації поданого 

матеріалу та з метою залучення їх до активного навчання. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ МНЕМОНІКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 

Т.Л. Колодніцька 

Кафедра гігієни та екології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Україна є дуже привабливою для навчання іноземних громадян. Лише 

в БДМУ навчається більше 1700 іноземних студентів і їхня кількість 

зростає щороку. Перед ними постають досить складні завдання: опанувати 

складну та об‘ємну програму навчання іноземною мовою, призвичаїтися до 

нових умов життя, облаштувати свій побут, пізнати українську мову, 

традиції та культуру тощо. Справитися з ними буває складно навіть самим 

старанним студентам. Це створює певні виклики як перед самим навчаль-

ним закладом, так і перед кожним викладачем окремо. 

Університет зацікавлений у високому рівні вихідних знань студентів. 

Тому, першочерговим завданням є допомогти їм засвоювати інформацію 
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ефективно і максимально швидко, адже цей процес ускладнений іноземною 

мовою викладання. Викладачі у своїй освітній діяльності використовують 

не лише англомовні підручники, а й прийоми мнемоніки з урахуванням 

особливостей свідомості та умов проживання іноземних студентів. 

Наприклад, при використанні прийому прив‘язки до добре знайомої 

інформації некоректними будуть події та визначні дати української історії. 

Також враховується, що рівень володіння англійською мовою студентами є, 

здебільшого, середній, тому використання маловідомих, незрозумілих слів і 

виразів є недоцільним. Наш досвід показав, що викладення матеріалу має 

бути структурованим, тоді відбувається закріплення нового шляхом 

поєднання його з набутим раніше. Складність і водночас цікавість гігієни та 

екології полягає у тісних взаємозв‘язках з іншими дисциплінами. Тому, 

виявивши прогалини у знаннях студентів із суміжних дисциплін, викладач 

змушений нагадати хоча б основні поняття чи терміни. Тут у нагоді стають 

таблиці, схеми, малюнки, діаграми – як метод візуалізації та тренування 

зорової пам‘яті. Якщо в інформаційному багажеві студента є поняття і дії, 

необхідні для розуміння елементів матеріалу, що вивчається, і встановлення 

зв'язків між ними, то процес запам‘ятовування стає осмисленим. Окрім 

цього, студенти мають розуміти важливість питання, що розглядається. 

Найбільш актуальним завданням завжди приділяється більше уваги. Також 

однією з особливостей є те, що предметом вивчення гігієни та екології є не 

лише людський організм, а й процеси його взаємодії з різноманітними 

факторами зовнішнього середовища. Під час обговорення деяких загальних 

понять слід застосовувати просторову уяву та допомогти знайти асоціативні 

зв‘язки зі знайомими студентам поняттями чи образами. Цього легко 

досягнути за наявності комп‘ютера та Інтернету в аудиторії. При вивченні 

великого обсягу інформації варто відокремлювати змістові опорні точки та 

робити узагальнення. 

Отже, використання прийомів мнемоніки при викладанні гігієни та 

екології іноземним студентам підвищує ефективність навчального процесу, 

збільшує рівень вихідних знань випускників та підтверджує високий імідж 

БДМУ з поміж інших вищих медичних навчальних закладів. 

 

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ СЦЕНАРІЇВ З 

ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРІ ПЕДІАТРІЇ ТА 

ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ  

О.К. Колоскова, У.І. Марусик, Г.О. Мислицька 

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Основною ознакою сьогодення є стрімке впровадження віртуальних 

технологій у різноманітні сфери діяльності людини. Доступність інформації 

для навчання студентів значно спрощує отримання теоретичних знань, 

натомість формування якісних та конткурентоспроможніх професійних 

компетенцій залишається проблемою у підготовці різних спеціальностей. 
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Особливо це стосується професій, пов'язаних з високим ступенем ризику 

для життя людини, зокрема медиків. 

Однією з актуальних проблем у процесі практичної підготовки 

майбутнього лікаря є недостатня можливість безпосереднього контакту із 

реальними пацієнтами. Отримати згоду батьків на участь студентів у 

обстеженні та наданні медичної допомоги хворій дитині, стає все складніше, 

особливо з урахуванням поширення страхової медицини.  

Саме тому, у системі освіти медичних фахівців широко впровад-

жуються різноманітні моделі, муляжі, тренажери, віртуальні симулятори та 

інші технічні засоби навчання, які дозволяють з тією чи іншою мірою 

достовірності моделювати процеси, ситуації та інші аспекти професійної 

діяльності медичних працівників. 

Впровадження віртуальних технологій в навчальний процес надає 

студентам-медикам можливість самостійно приймати рішення та вико-

нувати необхідні дії в умовах наближених до реальних, а також дозволяє 

покращити оволодіння та засвоєння необхідних практичних навичок. 

Відтворення (симуляція) клінічних ситуацій не тільки сприяє покращенню 

особистих професійних навичок та їх оцінки, а й дає можливість навчитися 

злагодженої командної роботи, водночас дозволяючи об‘єктивно оцінити 

готовність фахівців до виконання своїх професійних обов'язків. 

З огляду на це, в лютому 2019 року на кафедрі педіатрії та дитячих 

інфекційних хвороб зі студентами-гуртківцями 5 курсу з англомовною 

формою навчання проведено симуляційний сценарій на тему «Бронхіоліт у 

новонародженого». 

Реалістична ситуація відтворювалась на стимуляційному тренажері 

Code Blue® III Newborn, який дає можливість оператору програмувати від-

творення різних патологічних станів, серцевих шумів, аускультативних змін 

при захворюваннях респіраторного тракту, ціаноз, зупинку дихання, тощо. 

На початку тренінгу зі стажерами проведено тестування для оцінки 

вхідного рівня знань. Далі команді створено клінічну ситуацію, макси-

мально наближену до реальної із залученням акторів, а саме мами дитини та 

медичної сестри. Після завершення клінічного сценарію, який безперервно 

фіксувався на відеокамеру, проведено інтерактивну лекцію на тему 

симуляційного сценарію.  

Після лекції із командою переглянуто ролик відеозапису роботи під 

час клінічного сценарію із обговоренням кожної ситуації, що виникала. 

Гуртківцям надавалась можливість самоаналізу їх роботи та акцентувалась 

увага на моментах, яких необхідно уникати в реальному житті. 

Наприкінці зі слухачами проведене повторне тестування з викорис-

танням завдань, які пропонувалися на початку, для оцінки вихідного рівня 

знань.  

Так, до тренінгу середній відсоток вірних відповідей серед студентів 

становив 62,6%, тоді як після проведеного заняття, рівень знать гуртківців 

зріс на 16,6% та склав 78,7% (р0,05). При порівнянні вхідного та 
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вихідного результатів тестування, слід відмітити, що рівень знань кожного з 

учасників стимуляційного заняття зріс в середньому на 20,4%. 

Водночас, після проведеного тренінгу, відмічено чітку тенденцію, до 

збільшення кількості студентів із вищими знаннями. Так, вхідний рівень 

знань > 73,3% відмічався у 20,0% гуртківців, тоді як після тренінгу, даний 

результат показало 60,0% студентів (рφ>0,05). 

Наприкінці стимуляційного заняття учасникам запропоновано 

анонімне опитування стосовно їхніх відчуттів та переживань під час 

тренінгу. 90,0% гуртківців зазначили, що їм було дуже комфортно та цікаво 

під час даного заняття та усі студенти 100,0% вважають, що робота під час 

симуляції даної клінічної ситуації значно підвищила їхню спроможність 

працювати з педіатричними пацієнтами. 

Таким чином, симуляційне навчання є потужним інструментом 

сучасної медичної освіти. Проведення стимуляційних занять значно 

покращує практичну майстерність майбутніх медиків, дає можливість 

відпрацьовувати навики комунікацій як з колегами в команді, так і з 

пацієнтами чи їх батьками. Проведення симуляційних сценаріїв значно 

підвищує мотивацію та інтерес студенів до оволодіння практичними 

навичками та їх спроможність реалізовувати ці вміння у подальшій 

професійній діяльності. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ 

ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Н.С. Корчинська, О.М. Слободян, Л.П. Лаврів 

Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

За останні роки, у медичних вузах України англійською мовою 

навчається значний контингент іноземних студентів, і їх кількість щороку 

збільшується. Отже, організація навчання іноземних студентів англійською 

мовою є важливим і перспективним напрямком розвитку міжнародної 

освітньої діяльності університету. 

Анатомія людини є базовою дисципліною в структурі медичної 

освіти, проте підхід до викладання анатомії людини в Україні і за кордоном 

істотно вирізняється. У медичних вузах України анатомія викладається за 

системним принципом (спочатку вивчається кісткова система, потім 

артросиндесмологія, м‘язова система, травна система, дихальна система, 

сечостатева система, серцево-судинна система тощо). У зарубіжних 

медичних вузах анатомія людини викладається по регіонарно-

топографічному принципу, тобто по ділянкам (анатомія голови, шиї, 

верхньої кінцівки, нижньої кінцівки, грудей, живота тощо). З цієї причини 

зарубіжні підручники і атласи певною мірою не збігаються з українською 

навчальною програмою з анатомії людини. У зв‘язку з цим викладачами 

кафедри була виконана клопітка робота по розробці власного комплексу 

навчально-методичних матеріалів по анатомії людини англійською мовою. 
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Для реалізації навчального процесу викладачами були підготовлені робоча 

програма, мультимедійні лекції і тестові завдання з усіх розділів анатомії 

людини, електронний навчальний матеріал англійською мовою. В даний час 

триває розробка нових тестів, доповнення лекцій, підвищення мовної 

кваліфікації викладачів. Для поліпшення сприйняття навчального матеріалу 

іноземними студентами дуже важлива наочність освітнього процесу, 

демонстрація анатомічних структур на навчальних анатомічних препаратах, 

використання мультимедійних презентацій допомагають краще зрозуміти і 

запам‘ятати будову тої чи іншої анатомічної структури. 

Важливим моментом, що впливає на результати навчання іноземних 

студентів, є адаптація (медико-біологічна, кліматична, психологічна, 

педагогічна). Необхідно також відзначити, що в процесі навчальної та 

позанавчальної роботи з іноземними студентами виявилося кілька 

проблемних моментів. По-перше, іноземні студенти частіше, ніж українські 

студенти пропускають заняття через хворобу, що негативно позначається на 

результатах їх навчання. Це пов‘язано з клімато-географічними змінами, 

так як більшість іноземних студентів є представниками теплих країн. 

Приїжджаючи в вересні-жовтні на навчання в Україну, вони опиняються на 

початку холодного сезону і фізіологічно не завжди встигають пройти 

акліматизацію. Крім того, незважаючи на роз‘яснювальні бесіди кураторів, 

багато іноземних студентів не носять взимку головні убори, теплий одяг і 

взуття, внаслідок чого хворіють. По-друге, окремі студенти мають досить 

завищену самооцінку рівня власних знань. Можливо, це пов‘язано з 

особливостями східного менталітету або виховання. Подібні студенти 

вважають, що незалежно від рівня знань заслуговують тільки вищих балів і 

в окремих випадках провокують конфліктні ситуації. Одним із способів 

вирішення даного питання є обов‘язкове використання комп‘ютерного 

тестування, як першого етапу оцінки рівня знань студентів. Студент, який 

отримав низький бал, не буде суперечити комп‘ютеру і повідомляти, що 

його не розуміють або задають складні питання. Важливо, регулярно 

переробляти тести і доповнювати новими завданнями банк контрольних 

матеріалів. 

Наявність у студентів глибоких теоретичних знань та практичної 

підготовки з нормальної анатомії є основою для вивчення клінічної анатомії 

і оперативної хірургії, патологічної анатомії і клінічних дисциплін на 

старших курсах. 

Важливими заходами на етапі організаційного періоду є мовна 

підготовка викладачів, забезпечення навчальною літературою, розробка 

комплексу власних навчально-методичних матеріалів англійською мовою, а 

також система адаптації і кураторства іноземних студентів. Особливе місце 

в викладанні анатомії людини іноземним студентам посідає наочність 

освітнього процесу. Під час читання лекцій і практичних занять використо-

вуються мультимедійні презентації, сучасні муляжі і моделі. Необхідними 

умовами організації навчального процесу є обов‘язковий контроль знань з 
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використанням тестування і опитування по анатомічним препаратів, а 

також застосування бально-рейтингової системи. 

 

TEACHING CLINICAL SKILLS DURING DEPARTMENT CLINICAL 

ROUNDS FOR THE 6
TH

 YEAR INTERNATIONAL STUDENTS 

R.P. Knut, R.I. Sydorchuk, *O.Y. Khomko 

Department of General Surgery,  

*Department of Patients' Care and Higher Nursing Education 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Teaching and learning under clinical conditions often rise as a challenging 

task of caring for patients and teaching students at the same time under 

constrained environment. Meanwhile, it has an incredible potential as the most 

powerful learning tool. Clinical learning for centuries was the only tool to teach 

clinical medicine as well as behavioral role model for future physician and 

patient relationship and highlight psychological aspects of medical care. Taking 

into account new symptoms, new clinical trials and permanent updates of 

treatment techniques basic medical education is becoming outdated. Otherwise, 

significant changes of teaching and learning must take place taking into account 

the inability of an ordinary person to manage the highly variable data related to 

medical science. 

Our experience of involving 6
th
 year students, who already have a 

sufficient set of knowledge database as well as some sort of medical experience, 

to clinical rounds with learning right there, shows multiple beneficial outlines. 

Clinical rounds learning focuses on real-life medical problems, students are well 

motivated by relevance of the clinical situations and their own possible active 

participation in it. Clinical rounds provide teaching of various clinical cases. In 

fact, an average number of patients in the department is from 45 to 65, with each 

of them having some unique features, symptoms and diseases. Clinical rounds 

assist in forming professionalism in clinical thinking and clinical reasoning, 

behavior and students' attitudes are also modified accordingly. Almost all aspects 

of clinical activities, starting from verbal conversation and bandage removal to 

treatment planning and modification can be successfully demonstrated and 

learned in an integrative manner. 

However, learning during clinical rounds arise set of problems and 

challenges. As it is combined with patients care and involves multiple subjects of 

both educational and caring parts, it is very stressful caused by time limits. 

Learning during clinical rounds is characterized by competing demands 

determined by the needs of patients, patient flow and administrative/managerial 

challenges. Another difficulty is the need of simultaneous teaching of different 

groups of learners and students with different levels of knowledge and experience 

accompanied by great and increasing number of learners, often up to 50 persons. 

Introduction of clinical rounds learning assists into educational process 

with both graduates and postgraduates, stimulates clinical logics and prepares 
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trainees for future independent practice, makes learning more vivid and interes-

ting. However, it still has several shortcomings and challenges. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХІРУРГІЇ В АНГЛОМОВНИХ 

СТУДЕНТІВ 

В.В.Максим’юк, В.В.Тарабанчук 

Кафедра хірургії №1  

Вищий державний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Зважаючи на те, що на кафедрі хірургії проходять навчання 

англомовні студенти IV та VI курсів, виникає нагальна необхідність 
наступності викладання теоретичного матеріалу та забезпечення оволодіння 
практичними навичками з урахуванням передового міжнародного досвіду 
організації навчального процесу; удосконалення існуючих та впровадження 
нових форм, методів і технологій навчання; оптимізації навчально-мето-
дичних матеріалів для проведення практичних занять та читання лекцій; 
підготовки комп‘ютерного програмного забезпечення; складання екзамена-
ційних білетів та завдань для проведення модульного, тестового і підсум-
кового контролю; розробки і впровадження наочних навчальних посібників. 

Із метою оптимізації навчально-методичного процесу англійською 

мовою за всіма темами підготовлено матеріали для проведення практичних 

занять та читання лекцій у студентів IV та VI курсів. Всі ці матеріали 

викладені у системі «Moodle». 

Невід‘ємною частиною педагогічного процесу є постійне удоскона-

лення існуючих та впровадження нових форм, методів і технологій навчан-

ня. Викладачами кафедри проводиться розбір клінічних завдань із деталь-

ним обговоренням правильних відповідей, наведенням аналогічних клініч-

них прикладів та відтворенням подібних клінічних ситуацій з використан-

ням ігрових методів навчання, що сприяє більш повному засвоєнню 

матеріалу. З метою покращання підготовки іноземних студентів на кафедрі 

хірургії №1 широко використовують наглядні матеріали у вигляді демонст-

раційних навчальних фільмів англійською мовою. 

Упродовж проведення циклу хірургії з іноземними студентами VI 

курсу проводиться спеціальна підготовка до складання ліцензованого 

інтегрованого іспиту «Кrok 2». З метою адекватної підготовки англомовних 

студентів створено спеціальні вибірки завдань хірургічного профілю, які 

входили до комплексних завдань «Крок 2» упродовж останніх 5-ти років. 

Також, викладачі кафедри приймають активну участь у підготовці тестових 

завдань «Кrok» англійською мовою. 

З метою відпрацювання іноземними студентами правильних навичок 

опису та інтерпретування лабораторно-інструментальних методів дослід-

ження розроблено комплекс спеціальних завдань, на яких показово відобра-

жено основні зміни лабораторно-інструментальних показників при різних 

хірургічних захворюваннях. 

Співробітниками кафедри постійно проводиться підготовка комп'ю-

терного програмного забезпечення: складання екзаменаційних білетів та 
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завдань для проведення модульного, тестового і підсумкового контролю в 

іноземних студентів. З метою контролю підготовки впродовж циклу навчан-

ня на кафедрі хірургії №1 проводиться оцінювання вихідного та заключного 

рівня знань за допомогою спеціальної комп‘ютерної тестової програми. 

Для оптимізації підготовки у навчальному процесі використовується 

виданий на кафедрі посібник для англомовних студентів: «Outline of case 

history of a surgery: teaching aid for 4
th
 year students (Third edition, expanded 

and supplemented / I.Yu. Polianskyi, V.V. Tarabanchuk, V.V. Maksymyuk [at 

al.]. - Chernivtsi, 2018. - 47 р.». 

З метою оптимізації навчального процесу розпочато також впровад-

ження дистанційних методів навчання, розробка та впровадження програм 

залучення іноземних фахівців до викладання хірургічних дисциплін. 

Таким чином, покращання рівня викладання хірургічних дисциплін в 

іноземних студентів можливе через забезпечення наступності викладання 

теоретичного матеріалу та оволодіння практичними навичками шляхом 

дотримання принципів послідовності, логічності, цілеспрямованості та 

узгодженості навчального процесу з урахуванням передового міжнародного 

досвіду його організації. 

 

ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ 

ІМУНОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 

Ю.Ф. Марчук, Д.Р. Андрійчук * 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

*Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Імунологія сьогодні – це дисципліна, що бурхливо розвивається. За 

останні роки накопичено величезну кількість фактів, які дозволяють по-

новому розцінювати багато проблем у медицині і біології. Нагромадження 

нових знань часом відбувається так швидко, що навіть ученим-імунологам 

важко встежити за ними. Клінічна імунологія — це прикладна дисципліна, 

яка, використовуючи досягнення фундаментальної імунології, дозволяє 

домогтися кращого розуміння механізмів хвороб людини, поліпшити їх 

діагностику та лікування. На даний момент встановлено, що в патогенезі 

багатьох хвороб беруть участь імунні механізми. От чому базисних 

імунологічних знань потребує не тільки клінічний імунолог, й фактично всі 

лікарі, які займаються лікувальною практикою. Сьогодні ні в кого немає 

сумнівів стосовно того, що імунологія відіграє і буде відігравати важливу 

роль у вирішенні багатьох завдань охорони здоров'я. 

Викладання імунології студентам медичного факультету № 3 має свої 

певні особливості. Враховуючи той факт, що певні імунологічні захворю-

вання мають свої певні особливості в певних націй нашої Землі – відріз-

няються перебігом, мають свої расові особливості, мають більш тяжкий або 

легший перебіг в певної когорти людей – вимагають від викладача клінічної 

імунології бути неперевершеним оратором, володіти надзвичайно високими 
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людськими якостями та бути високо освіченими в питаннях деонтології та 

етики. 

Проте при викладанні імунології існує певний «оазис», що дозволяє 

оминути усі наріжні камені та забезпечити високу якість викладання 

клінічної імунології студентам різних національностей та етнічних груп. 

Цим «оазисом» є імунограма. Рутинне дослідження, яке дозволяє нівелю-

вати усі етнічні та національні особливості, та детально пояснити імуноло-

гічні розлади організму. Так, існують основні синдроми, які можна детекту-

вати при розшифруванні імунограми, – інфекційний, алергічний, автоіму-

нний, імунодефіциту (первинний або вторинний), часом – імунопро-

ліферативнмй та неопластичний. 

Розшифрування імунограм на занятті з клінічної імунології проходить 

у вигляді діалогу або самостійної роботи студента. Спершу студент наво-

дить зміни, що були ним виявлені під час самостійної роботи. Далі своїми 

спостереженнями та знахідками він ділиться з викладачем, який в разі 

необхідності додатковими питаннями може спрямувати студента в потрібне 

русло. Наступним етапом є постановка імунологічного синдрому та 

наведення прикладів патологій, що супроводжуються даним синдромом.  

Таким чином, інтерпретація імунограм дає можливість викладачу 

комплексно оцінити студента, його здібності та практичні навички, а 

студент отримує знання та інтегровану інформація, які значно допоможуть 

в його майбутній практичній діяльності.  

 

ADAPTATION FEATURES OF FOREIGN STUDENTS TO THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

V.D. Moskaliuk, T.R. Kolotylo 

Department of Internal Medicine and Infectious Diseases 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

In modern society international relations in the educational sphere become 

very popular. Every year in our country the number of foreign students is 

growing. Thousands of foreign students come to Ukraine for education. And our 

university is no exception. As of November 2018, more than one thousand five 

hundred students from more than thirty countries study at Bukovinian State 

Medical University. However, on the threshold of a new country, foreigners 

encounter new problems. And the main one is adaptation. 

Adaptation is the process of adjustingto new conditions of existence. The 

process of adaptation is a habitual and natural phenomenon for any person who 

has fallen into an unfamiliar environment for him. Foreign students, having their 

own psychological and ethnic characteristics, face various difficulties in the 

process of adaptation, in particular social, moral, and religious. Studying ata 

higher educational institution is a double test for foreign students, because in 

addition to adaptation in society, they should as much as possible be involvedinto 

the educational process and master the future profession. Therefore, adaptation to 
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the educational process of foreigners is completely different from the adaptation 

of domestic students. 

Another important problem that arises in the process of adaptation is the 

language barrier. This is perhaps the most important problem faced by foreign 

students. According to a survey conducted among foreign students of the 5th year, 

the difficulty of understanding the Ukrainian language is the main problem. 

Many students are trying to solve this issue by studying Ukrainian and Russian. 

But this requires a lot of effort and time. It should be added that the learning 

process for foreigners is organized in English, which is not native for them, since 

most foreigners are students from India and Africa. Therefore, the problem of 

communication is acute for students who come to study in Ukraine. 

Consequently, the process of adaptation of foreign citizens to new socio-

cultural conditions when joining an institution of higher education is the main 

factor influencing the efficiency of the educational process. Adaptation of foreign 

students to the educational environment of a higher educational establishment 

should be properly organized and integrated. 

 

ДИСКУСІЯ, ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ СТІЙКОГО ІНТЕРЕСУ ПРИ 

ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДОМЕДИЧНА 

ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ»  

ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ 

Є.В. Назимок, Я.Г. Іванушко, І.Л. Куковська, Л.Г. Логуш 
Кафедра медицини катастроф та військової медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Позитивна мотивація покращує зацікавленість та якість навчання 

студентів. Формування позитивної мотивації студентів при вивченні 

навчальної дисципліни «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» 

визначається сукупністю специфічних чинників: організацією навчального 

процесу, специфікою предмета, системою взаємовідносин ―студент-

викладач‖, тощо. Важливим моментом у її формуванні є активна взаємодія 

студента і викладача, які мають спільне бажання щодо покращення рівня 

знань та вмінь через застосування інтерактивних методик. Атмосфера 

доброзичливості, співробітництва та порозуміння сприяє розширенню 

пізнавальних можливостей студентів та створює передумови для розвитку 

їх комунікативної компетенції. 

Серед багатьох інтерактивних технологій вагоме місце відведено 

дискусії, яку виокремлюють як засіб широкого творчого самовираження 

усіх учасників навчального процесу. Дискусія дає прекрасну можливість 

виявити різні позиції з певної проблеми або суперечливого питання. Під час 

проведення заняття для ефективної та відвертої дискусії необхідно створити 

атмосферу довіри та взаємоповаги. Таку атмосферу можна створити, якщо 

на початку заняття ознайомити студентів із правилами культури ведення 

дискусії, які можуть включати наступні умови: 

- дискутувати необхідно по черзі, а не всім одночасно; 
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- не потрібно змінювати тему дискусії; 

- викладач може критикувати ідеї, а не особу, яка висловила свою 

думку; 

- викладачеві необхідно залучити до участі в дискусії усіх присутніх; 

- необхідно поважати всі висловлені точки зору та ін. 

З метою моніторингу прогресу студентів, дискусію бажано 

використовувати разом з іншими інтерактивними методами, приділяючи 

увагу кожному з учасників, особливо студентам з низьким рівнем володіння 

механізмами комунікації. Приймаючи участь у дискусії кожний студент 

змінює свою модель поведінки, більш усвідомлено засвоює знання та 

опановує практичні навички, що дає можливість набути досвіду 

спілкування та колегіальності. Внаслідок самостійного чи групового ана-

лізу, конструктивного оцінювання висловлених колегами суджень, думок, 

пропозицій, розробки, планування та реалізації дій (заходів) у межах про-

фесійної компетенції, досягається кінцевий позитивний результат. Ситуація 

особистісного або колективного успіху сприяє формуванню стійкого 

інтересу при вивченні навчальної дисципліни «Домедична допомога в 

екстремальних ситуаціях» іноземними студентами. 

Таким чином, під час проведення практичних занять з іноземними 

студентами, дискусія забезпечує елемент самовираження, реалізацію осо-

бистісно-орієнтованого навчання та формування позитивної мотивації до 

засвоєння не тільки теоретичного матеріалу, але й опанування практичними 

навичками. 

 

РОЛЬОВІ ІГРИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ З УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ – ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН. 

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ 

Т. М. Никифорук 

Кафедра суспільних наук та українознавства 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
У методиці викладання української мови для студентів – іноземних 

громадян ключове значення має комунікативний аспект. Основними 

напрямами викладання української мови як іноземної є комунікативність, 

інтерактивність та автентичність. Комунікативна компетентність прояв-

ляється у здатності й готовності студента реалізувати спілкування засобами 

мови, яку він вивчає. Компонентами спілкування є такі складові: лінгвіс-

тична (фонетика, лексика, граматика, орфографія), дискурсивна (побудова 

усних і письмових текстів), прагматична (вдале досягнення комунікативної 

мети), стратегічна (подолання труднощів у спілкуванні), соціокультурна 

(співвіднесеність соціокультурних норм). Для досягнення комунікативної 

мети викладачі мови послуговуються інтерактивними методами навчання. 

Найбільш дієвою для реалізації комунікативного аспекту є форма діалогу. У 
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процесі діалогічного спілкування відбувається взаємодія як між викладачем 

і студентом, так і серед студентів. 

Формування мотивації навчання, інформаційна наповненість курсу, 

застосування інноваційних методик навчання є важливими під час вивчення 

української мови як іноземної. Ефективним засобом встановлення пози-

тивної мотивації студента до навчання є технологія використання рольових 

ігор. Основне призначення рольової гри – це створення ситуації спілкуван-

ня для розвитку комунікативних вмінь і навичок студента. Рольові ігри 

вимагають активності зі сторони викладача і студента.  

Рольові ігри можна поділити на дві тематичні групи: соціально-

побутові й професійні (фахові). У нашій роботі ми пропонуємо студентам 

різні ситуації соціально-побутового спрямування на основі яких вони 

розігрують діалоги «У банку», «У транспорті», «Як пройти до…», «У 

магазині», «У кіно» та професійні рольові ігри на тему «У поліклініці», «В 

аптеці» тощо. Метою соціально-побутової гри є розвиток ініціативності 

студентів та формування культури поведінки. Метою професійних ділових 

ігор є формування професійної комунікативної культури на тему «У 

стоматологічному кабінеті», «У лікарні», «Надання першої медичної 

допомоги». Учасниками такого спілкування є ролі: продавець – покупець, 

касир – клієнт, пасажир – кондуктор, пасажир – водій, лікар – пацієнт, лікар 

– медсестра, лікар – лікар, відвідувач аптеки – фармацевт та ін.  

Під час проведення рольових ігор у вивченні мови важливо зважати 

на такі моменти: тематична наповненість (соціально-побутові, ділові, 

професійні); граматичні особливості (рольові ігри з найпростішими 

граматичними структурами, мовні ігри з конструкціями більшої складнос-

ті); рівень складності (комунікативні ігри за попередньо підготовленим 

сценарієм, рольові ігри за сценарієм з відкритими елементами); рівень 

контролю зі сторони викладача (викладач не є учасником гри, а лише 

організатор, за активною участю викладача у грі); ієрархія ролей (ключова 

роль одного учасника, ключова роль двох учасників комунікативного 

процесу, всі ролі рівномірно розділені між усіма учасниками гри); кількість 

учасників. Етапи підготовки гри: перший етап – підготовка (складання 

сценарію, розробка плану, опис гри, характерні особливості дійових осіб). 

Етап роз‘яснення – (визначення режиму роботи, формулювання головної 

мети, постановка проблеми, вибір ситуації, робота з інформаційним 

пакетом, психологічна підготовка учасників). Етап проведення гри – процес 

гри; останній етап – аналізу й обговорення (оцінка роботи, обговорення, 

рекомендації).  

Отже, рольова гра сприяє розширенню сфери спілкування. За 

допомогою заздалегідь пророблених тренувальних вправ лінгвістичного 

спрямування, учасник розмови розвиває навички і вміння спілкування, має 

змогу зосередитися на предметі обговорення, активізувати мовленнєву 
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діяльність і поступово активно подолати «мовний бар‘єр», що є основною 

метою вивчення української мови як іноземної. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 

АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ 

О.Ю. Оліник, О.І. Федів, Я.М. Телекі, К.А. Чимпой,  

Н.М. Паліброда 

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Однією з найбільш важливих умов підготовки кваліфікованого 

спеціаліста в умовах реформи освіти є постійний моніторинг якості 

засвоєння тематичного матеріалу.  

Відповідно до вимог сучасної системи освіти викладачами кафедри 

внутрішньої медицини та інфекційних хвороб створено методичні розробки 

для викладача та вказівки для студентів згідно тематичного плану вивчення 

дисципліни з додатками у вигляді тестових завдань, ситуаційних задач 

різних рівнів та прикладів виписування рецептів з урахуванням клінічних 

протоколів надання допомоги хворим. Усі теми детально викладено у 

системі ―Moodle‖, що надає можливість студентам підготуватись до заняття, 

користуючись наочними матеріалами: схеми, малюнки, презентації, 

рентгенограми, відеоролики, тощо. На кафедрі створено навчальні 

посібники для студентів з різних розділів внутрішньої медицини, що 

вивчаються на четвертому та шостому курсах. 

На початку практичного заняття проводиться визначення вихідного 

рівня знань студентів. Одним з уніфікованих методів контролю самостійної 

роботи студентів є ситуаційні задачі та набори тестових завдань. 

Викладачем фіксуються та детально обговорюються неправильні відповіді. 

Проте проведення тільки тестування з окремих тем не дає можливості 

виявити основне – вміння клінічно мислити. Суттєву роль у формуванні 

практичних навичок, самостійності та відповідальності в прийнятті рішень, 

професійної самосвідомості має курація пацієнтів, як тематичних, так і в 

плані диференційної діагностики з акцентуацією уваги студентів на основні 

симптоми, обґрунтуванням діагнозу, складанням плану обстеження та 

лікування даного хворого.  

Спілкування студентів-іноземців з пацієнтами є, безумовно, інфор-

мативним, проте здебільшого з точки зору відпрацювання практичних 

навичок обстеження хворих, а не збирання анамнезу, оскільки існує певний 

«мовний бар‘єр». За таких обставин викладач формує клінічну ситуацію, в 

якій один зі студентів грає роль пацієнта, з відомим йому діагнозом, а 

інший грає роль лікаря, який вперше обстежує цього пацієнта. Спілкування 

між студентами є вільним, що дає змогу викладачеві оцінити уміння 

поетапного опитування та готовності студентів працювати зі справжніми 

хворими. Для ролі хворого треба знати причини розвитку патологічного 

стану, характер початку, скарги. Лікар-студент акцентуватиме на важливих 
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питаннях збору анамнезу, об‘єктивному обстеженні. Викладач виступає в 

ролі консультанта. Допомагають корегувати та виправляти помилки інші 

студенти групи. Викладач і студенти оцінюють, чи вірним був план 

обстеження хворого, чи достатньо цих даних для постановки повного 

діагнозу та визначення тактики лікування.  

Заключний етап заняття складається з інтерпретації додаткових 

методів дослідження та призначення відповідного лікування з корекцією 

виявлених порушень, що дає можливість проконтролювати засвоєння 

матеріалу студентами з теми заняття. Обов‘язково оголошуються набрані 

студентами бали з поясненням недоліків роботи під час заняття. 

Таким чином, використання різноманітних підходів дозволяє 

об‗єктивно та швидко оцінити рівень підготовки студентів, сприяє 

прискоренню засвоєнню знань та навичок з внутрішньої медицини, яка 

викладається на кафедрі.  

 

PECULIARITIES OF OCCUPATIONAL DISEASES TEACHING TO 

ENGLISH-SPEAKING STUDENTS AT UNDERGRADUATE STAGE 

N.D. Pavliukovych, 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 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 study 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. 
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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. 

 

NATIONAL STRATEGIES FOR HIGHER EDUCATION IN EUROPE 

AND ELSEWHERE 

O. M. Rak 
Department of the Foreign Languages  

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Most national strategies, in Europe and elsewhere, still focus on mobility, 

short- and / or long-term economic gains, recruitment and / or training of talented 

students and teachers, as well as on an international reputation and visibility. This 

means that much more effort is needed to integrate these approaches into more 

global strategies, in which the internationalization of curricula and learning 

outcomes as the means to improve the quality of teaching and research require 

more attention. 

It is clear that the process of internationalization started with ERASMUS in 

Europe. The program has created common interpretations and triggers for 

internationalization in most countries, and the Bologna process has only 

reinforced this phenomenon. European educational programs are very popular 

and attractive for both students and teachers at our Bukovinian State Medical 

University, allowing us to immerse ourselves in the linguistic environment of the 

country of study which is also a radical way to test the language and to become 

familiar with national culture and traditions. This opportunity is also available for 

our students during the summer internship in Austria, Germany, France, Italy, 

Romania, Greece etc. European educational programs (ERASMUS MUNDUS, 

ERASMUS +) help to increase the mobility of students, teachers, researchers of 

European universities and third-country higher education institutions on all 

continents. 

It should be noted that internationalization is crucial at the national and 

institutional levels in most countries of the world, especially in Europe. The 

speeches evoke more global and more strategic policies of internationalization, 

but in reality its way still remains quite long in most cases. Even Europe, that is 

considered to be a great model of a good practice in terms of internationalization 
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almost in most parts of the world, there is still much to be done, achievements are 

very uneven across the countries, with significant difficulties in Southern Europe, 

and even more both in central and eastern Europe. 

The importance of the European Union and the Bologna Process role in the 

development of the internationalization of higher education in Europe and the rest 

of the world is definitely undeniable and should be strengthened. However, it is 

essential in this process to focus on partnerships and collaborations that recognize 

and respect the different contexts, needs, goals, interests of partners, and 

prevailing economic and cultural conditions. Europe can only be an example if it 

is ready to admit that it can also learn from others; its modernization model of 

higher education is important though it is not the only one. 

The university has the fundamental missions of teaching and research, and 

aspires to practice both of them at a high qualitative level. The desire to a high-

quality education, supported by a dynamic research, must be spread throughout 

all the university life. This is undoubtedly obvious, but it is important to support 

explicit practices and specific steps that regularly include all the stakeholders 

concerned and supported by a broad consensus. 

The quality of a teaching entity is based on the rigor of the organization, 

working methods and the level of dependence of interpersonal relationships, as 

well as the commitment of the administration to the success of the good-quality 

project. The implementation of a quality management system requires the full 

and unreserved involvement of management. From the rector to the employee, 

the goal is to create a culture of quality – a highly-qualified management is 

primarily a business of a manager. 

A quality assurance in higher education, which has been widely developed 

over the last two decades, consists of training highly-qualified specialists with the 

knowledge of information and communication technologies in foreign languages 

who can acquire autonomously knowledge. In our opinion, only a strong material 

and technical base, a highly professional scientific and educational staff, an 

updated content of training and its humanization, the application to the 

pedagogical process of modern information technologies and innovative forms of 

study, an opportunity to study foreign languages in depth will facilitate both the 

mastery of a medical profession and the training of a personality of future 

specialists who are graduates of our medical university. 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ  

ПАТОФІЗІОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Ю.Є. Роговий  

Кафедра патологічної фізіології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Головним завданням щодо реформування медичної освіти є 

формування у студентів високопрофесійних компетенцій. Для досягнення 

поставленої мети, патофізіологія як теоретичний фундамент, філософія 

медицини та методологія клінічних дисциплін в сучасних умовах постійно 
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приділяють істотну увагу покращанню викладання навчальної дисципліни 

англійською мовою. Над підготовкою для отримання сертифіката 

відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не 

нижче В2 з англійської мови активно працюють доценти: Слободян Ксенія 

Валеріївна та Ходоровська Алла Анатоліївна. Курси щодо підготовки на 

сертифікат В2 регулярно відвідує асистент Колеснік О.В. 

Кафедра позитивно налаштована щодо використання та впровадження 

нової технології – методу Каллана – ефективної методики вивчення 

англійської мови. Ідея CALLAN методу – навчити людей говорити тим 

способом, яким, на думку розробників, вчаться діти – без теорії та 

граматики, а через сприйняття того, що відбувається навколо і необхідності 

на це реагувати. Додається сюди ще порція стресу – й отримаємо спосіб 

ефективного запам‘ятовування. Щоправда, для засвоєння інформації ще 

застосовується метод повторення. Вказане відбувається наступним чином. 

Урок триває 45-60 хвилин. У групі, зазвичай, до 8 людей, які мають 

підручники – набір запитань та відповідей. Під час самого заняття бажано їх 

не використовувати. Вчитель швидко ставить питання до групи – повторює 

його двічі та вказує на того, хто має відповідати. Існує певний ритм уроку, 

досить швидкий, який не має порушуватися. Тому, студенту не надається 

можливість думати. Якщо він затримується, викладач підказує – починає 

промовляти відповідь сам, а студент її підхоплює. Відразу після відповіді 

звучить наступне запитання. Того, хто буде відповідати, учитель вибирає у 

рандомному порядку, тому кожен має бути готовим до відповіді. За рахунок 

несподіваності та швидкого ритму створюється напруженість у групі, така 

собі стресова ситуація, яка, на думку психологів, сприяє запам‘ятовуванню. 

Вчитель активно жестикулює, щоб допомогти студентові зрозуміти 

незнайомі чи недочуті слова. 

Для реалізації стратегічного плану щодо підготовки англомовних 

викладачів на рівень В2, кафедрою закуплено літературу: 

1.Murphy R. English grammar in use. A self-study reference and practice 

book for intermediate learnes of English. Four Edition with answer and eBook. 

Cambridge University Press. 2015. 380 p.  

2. Malcoln Mann, Steve Taylore-Knowles. Destination B2 Grammar & 

Vocabulary with Answer Key. London: Macmillan Education. 2008. 254 p.  

3. Peter May First Trainer Six practice tests with answers. Second edition. 

Cambridge University Press and UCLES. 2015. 220 p.  

Для покращання навчального процесу ефективно використовуються: 

підручник  Kubyshkin A.V., Gozhenko A.I., Sagach V.F. [et al.] General 

and Clinical Pathophysiology. Vinnytsia: Nova Knyha Publishers, 2016. 656 p.;  

національний підручник Pathophysiology: textbook/ N.V. Krishtal, 

V.A. Mikhnev, N.N. Zayko, V.F. Myslytskiy et al.; adited by N.V. Krishtal, 

V.A. Mikhnev. Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2017. 656 p. + 4 p. colour insert. 

ISBN 978-617-505-616-5. (Issued under the Order of the Ministry of Health of 

Ukraine N 502 dated 22 June 2010 as a national textbook for students of higher 

medical education establishment); 
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новий навчальний посібник Pathоphysiоlоgy fоr mеdical studеnts / 
Yu.Yе. Rоhоvyi, K.V. Slоbоdian, V.A. Dоrоshkо, Yu. M.Vеpriuk, 

О.V. Kоlеsnik, A.V. Maruschak; еditеd by Yu.Yе. Rоhоvyi. – Sеcоnd еditiоn. 

Chеrnivtsi: Bukrеk, 2018. 383 p. (Рекомендовано Вченою радою Вищого 

державного навчального закладу України ―Буковинський державний 

медичний університет‖, протокол № 8 від 26 квітня 2018 р.), який виданий 

колективом кафедри. 

Своєчасно оновлюється сервер дистанційного навчання Moodle 

англомовними навчально-методичними матеріалами. На кафедрі є в 

наявності затверджена робоча навчальна програма на 2018-2019 навчальний 

рік із підготовки іноземних громадян. Лекції на кафедрі читаються з 

використанням мультимедійного проектора та ноутбука англійською мовою. 

У наявності є затверджені завідувачем кафедрою методичні розробки 

практичних занять для викладачів та методичні вказівки студентам. 

Навчально-облікова документація: академічні, електронні журнали, 

лекційний журнал, журнал відробіток, журнал взаємовідвідування лекцій, 

практичних занять ведуться належним чином. На кафедрі є вся необхідна 

навчально-методична документація на 2018-2019 навчальний рік для 

студентів. Контроль проведення практичних занять проводиться 

завідувачем кафедри шляхом відвідування занять співробітників. Кафедра 

забезпечує вирішення тестових завдань, які входять у структуру іспиту MCI 

(Medical Council of India) у середовищі дистанційного навчання Moodle у 

контролюючому режимі. На практичних заняттях студенти вирішують 

тестові завдання за структурою іспитів IFOM, ―Krok 1. Medcine‖ з їх 

детальним аналізом, розв‘язують клініко-патофізіологічні задачі ―Real-life 

situations‖, ―Case study‖ та складають ―вадні кола‖.  

Таким чином, покращання якості викладання навчальних дисциплін 

англійською мовою, впровадження нової технології – методу Каллана, 

отримання сертифікатів В2 (FCE, APTIS), будуть сприяти поліпшенню 

викладання патофізіології в англомовних студентів, формуванню 

високопрофесійних компетенцій та є важливим чинником для покращання 

результатів складання ліцензійного іспиту ―Krok 1. Medicine‖, MCI (Medical 

Council of India), IFOM. 

 

EFFICACY OF TEACHING DISCIPLINE “PATIENTS CARE 

(PRACTICE)” TO SECOND YEAR FOREIGN STUDENTS SPECIALTY 

222 “MEDICINE” (EDUCATIONAL DEGREE “MAGISTER”) BY USING 

E-LEARNING  

S.I. Riabyi, L.I. Haidych  

Department of Patients Care and Higher Nursing Education 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

First step in the formation and professional growth of future doctor is 

mastering the practical skills during learning clinical discipline ―Care of patients 

(practice)‖. Successful overcoming of this step by the student is a powerful factor 
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for fulfilment of itself, increase self-esteem and choice of vector of personality 

development. However, the likely obstacles faced by foreign students at this stage 

of learning, can be some problems of language and cognitive asymmetry, the 

information and technological singularity. Successful decision of last ones is 

possible only if the close cooperation of all participants in the educational process 

will be provided using advantages of interactive methods of e-learning.  

Due to the requirements of the credit transfer education system, structure of 

learning the discipline ―Patients care (practice)‖ for 2
nd

-year foreign students 

specialty 222 ―Medicine‖ (educational degree – Magister) at Higher State 

Educational Establishment (HSEE) of Ukraine ―Bukovinian State Medical 

University‖ includes 1 module of 150 hours (5 credits ECTS), divided into 3 

semantic modules. The ratio of hours for practical training and hours for 

independent individual work of students is 1:4. Subjects of practical training 

contain basic questions of organization and implementation of elements of care of 

patients in therapeutic, surgical and pediatric wards. The important role attached 

to mastering by the students professional skills on planning care of patients with 

various pathological conditions and monitoring the implementation of measures 

in the treatment process. During the training process the means of standardized 

test control of initial level of knowledge and estimation of individual situation 

tasks are actively used. 

Since 2010 in HSEE of Ukraine ―Bukovinian State Medical University‖ 

the server of distance learning based on LMS platform Moodle was started. 

According to the approved ―Regulations on e-learning‖ on base of the server of 

distance learning Moodle a functional e-learning course ―Patients Care 

(Practice)‖ for 2
nd

-year foreign students the specialty ―Medicine‖ has been 

developed. It is a complex of teaching materials and educational services 

designed to organize individual and group learning using information and 

communication technologies. Structure of E-learning course includes the sections 

of general information and topics according to Working Curriculum on discipline. 

Each thematic section contains guidelines for the students to organize 

independent work in preparation for the practical classes, structured abstracts, 

visual materials (multimedia presentations, educational animations, videos of 

demonstrations the practical skills), tests for self-control on real time mode 

(online). The feature is the ability to use e-learning course for the interactive 

dialogue teacher and student, which improves the efficiency of cooperation of all 

participants in the educational process. The teacher has an opportunity to create 

e-learning courses independently, organize training, send messages to students, 

distribute, collect and check the tasks, to carry out the accounting of marks in 

electronic journals, customize various course resources and others. Interactive 

course of training allows the subjects of education to study in accordance with 

their pace, personal characteristics and educational needs, learn always and 

everywhere, regardless of their location, to plan their time in the study of the 

subject, receive the bulk of investigated material by using of information 

technology.  
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With the aim to research the efficacy of interactive educational methods 
during last five year studying the discipline ―Patients Care (Practice)‖ by 2

nd
-year 

foreign students the estimation of indices of educational progress has been 
investigated. As the indicators of student success we use percentage of correct 
answers to standardized test questions during determining the initial level and 
after the debriefing of clinical situation, absolute and qualitative progress in the 
discipline during the final knowledge control. Investigation of the initial level of 
knowledge revealed increase of percentage of correct answers to questions from a 
well-known base up to 78,6% in 2016-2017 as compared with 56,4% in 2013-
2014. After training the students by using method of linear cases the percentage 
of mistakes during ―closed‖ database testing was 38,3% unlike 22,8 % mistakes 
in students studying by method of branch cases. The best performance indicators 
(85,8% of the correct answers on test tasks, 100% qualitative progress) were 
redetected after debriefing the virtual patients scenarios. So, active collective 
participance of foreign students in small studying groups using interactive 
educational methods, such as virtual patients scenarios, branch cases, simulation 
training helps to overcome cognitive asymmetry and increase level of mastering 
the professional skills and acquire specific competencies.  

Thus, a five-year experience of using e-learning in the training 2
nd

-year 
foreign students specialty 222 ―Medicine‖ (educational degree – Magister) in 
HSEE of Ukraine ―Bukovinian State Medical University‖ proved that using of 
interactive information technologies in the education process helps to overcome 
language and cognitive asymmetry and increase the efficacy of knowledge 
transfer, promotes the acquisition of professional competencies by the students 
and provides their readiness for independent medical practice.  

 

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ У 

СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ З АНГЛОМОВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ  

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 

Модернізація навчального процесу у медичних навчальних закладах є 

дуже важливою. Сучасні навчальні заклади готують висококваліфікованих 

спеціалістів, які мають бути компетентними та конкурентоздатними. 

Провідну роль у цьому процесі набуває формування у студентів позитивної 

мотивації до майбутньої професії, а отже, до навчальної діяльності, яка 

триває упродовж усього життя. 

Мотивація – це сукупність причин психолоґічного характеру, що 

визначає поведінку людини, її спрямованість і активність. Основу мотивації 

складають внутрішні і зовнішні мотиви. Внутрішні мотиви включають 

бажання допомогти хворим, турбота про власне здоров‘я та здоров‘я рідних. 

Зовнішні мотиви об‘єднують професійний мотив досягнення, мотив 

обов‘язку, самоствердження. 
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Серед іноземних студентів медичного факультету №3 4-го курсу 

навчання, які вивчали психіатрію та наркологію ми виділили дві групи 

студентів. Перша група – з високим рівнем зовнішньої та внутрішньої 

мотивації складала 192 студенти (83,5%), які були активними, цілеспря-

мованими і в яких продуктивність навчальної діяльності не залежить від 

зовнішнього контролю. 

Друга група налічувала 58 студентів (16,5%), які показали слабку 

вираженість зовнішньої та внутрішньої мотивації, вибірково ставилися до 

різних предметів, мали нижчий рівень пізнавальної активності й успішності, 

були менш ініціативними та наполегливими у досягненні мети, залежали 

від зовнішніх стимулів. 

Методи стимуляції навчально-пізнавальної діяльності можна 

розділити на дві групи: ті що формують пізнавальний інтерес, і такі, що 

стимулюють обов‘язок та відповідальність у навчанні. 

Для підвищення пізнавального інтересу викладачі на заняттях поряд 

із традиційними методами навчання використовують різноманітні інтерак-

тивні технології. Інтерактивні технології можна розділити на чотири групи: 

кооперативне навчання (робота в парах та малих групах), колективно-

групове навчання (обговорення проблеми у загальному колі, мозковий 

штурм, аналіз клінічної ситуації), ситуативне моделювання (симуляції ви-

падків, віртуальний пацієнт), опрацювання дискусійних питань (зай-

ми/зміни позицію, неперервна шкала думок, дискусія). 

Важливу роль у створенні мотиваційної сфери навчальної діяльності 

відіграє участь студентів у роботі студентського наукового гуртка, 

клінічних обходах пацієнтів під контролем викладача. Залученість 

студентів до активної науково-дослідної діяльності формує у них навички 

самостійної роботи та планування своєї діяльності, заохочує до самоосвіти 

як у професійному, так і в особистісному аспекті. 
З метою стимулювання обов‘язку і відповідальності на курсі психіатрії 

та медичної психології проводиться постійний контроль знань та умінь сту-
дентів, відвідувань лекцій, виконання самостійної та індивідуальної роботи. 

Отже, важливими для підвищення мотивації студентів до навчання є 
співпраця викладача і студента в аудиторній та поза аудиторній частинах 
роботи, високий фаховий рівень викладання з використанням інноваційних 
методів навчання. 

 
PECULIARITIES OF TEACHING OF MEDICAL DISCIPLINE 
“CLINICAL PARASITOLOGY AND TROPICAL MEDICINE”  

FOR 6
TH

 YEAR FOREIGN MEDICAL STUDENTS 
A.S. Sydorchuk

1
, L.I. Sydorchuk

2
 

1
Department of internal medicine and infectious diseases  

2
 Department of microbiology and virology 

Higher state educational establishment of Ukraine 
«Bukovinian state medical university», Chernivtsi 

Nowadays the face of medicine is changing faster than ever at the onset of 

the 21
st
 century. For health professionals challenges are multifold. Through 
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migrations and tourism people are increasingly exposed to old and new tropical 

infectious diseases.  

Despite the advances of modern medicine the 21th century has witnessed a 

double phenomenon. While the risk of contacting infectious diseases has been 

drastically reduced in the global north, they are still killing millions of people in 

the global south. Regrettably, only a minority of people live in communicable 

disease-controlled environments. Most of the world‘s population tries to survive 

in precarious conditions.  

Fundamentals of clinical parasitology and tropical medicine essentially 

connected with learning of medical biology, parasitology as well as with 

microbiology and virology by medical students on previous courses and 

departments accordingly. Only by means of grounded and complete integration of 

mentioned above educational disciplines the general purpose of qualitative 

medical pre-graduate education in our university might be achieved successfully. 

Tropical diseases are important for various others reasons, they are linked 

to biodiversity and demographic growth. The implementation of this course 

nowadays to a curriculum of medical educational institutions is necessary not 

only for foreign, but also for all medical students.  

The educational discipline ―Clinical Parasitology and Tropical Medicine‖ 

has been implemented to the curriculum of 6
th
 year foreign medical students of 

higher state educational establishment of Ukraine ―Bukovinian state medical 

university‖ since 2015 on regular base.  

The aim of the course assumes knowledge of students the basics of 

tropical medicine in general, the characteristics of the etiology, epidemic process 

of infectious tropical diseases, the factors influencing its development; clinical 

and pathogenetic aspects of the different (typical, atypical) clinical forms of most 

relevant tropical diseases; as well as knowledge of laboratory methods for early 

diagnosis and effective treatment with regard to stage of severity, clinical forms, 

the presence of complications; an important part of the goal of learning is also a 

preventive component that involves specific and nonspecific prevention measures 

of tropical infectious diseases in travelers and local habitants. 

Elective course ―Clinical parasitology and tropical medicine‖ as 

educational discipline is based on the study of morphological disciplines, 

microbiology, virology and immunology, physiology, pathophysiology, internal 

medicine, surgery, neurology, dermatology, epidemiology, ophthalmology, 

othorhinolaryngology, endocrinology, clinical pharmacology, critical care 

medicine, infectious diseases, and integrates with these disciplines.  

Special attention is dedicated to early diagnosis and treatment of patients in 

the pre-admission period, as well as awareness of general practitioner or family 

doctor according to possible tropical infectious diseases.  

The program is designed for 4 credits, contains 1 module (20 classroom 

hours and 100 hours – self-study students work). Type of final control – 

concluding lesson (―passed‖ or ―not passed‖). Content module contains the most 

world-wide distributed infections of tropical and subtropical zones – malaria, 

traveler's diarrhea, amoebiasis, balantidiasis, giardiasis, tropical helminthiasis, 
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schistosomiasis, onchocerciasis, filariasis, dracunculosis, leishmaniases, 

trypanosomosis, arbovirus systemic fever, yellow fever, chikungunya, rickettsial 

infections, rocky mountains spotted fever, tsutsugamushi, endemic typhus, Q-

fever, bartonellossis, erlichiosis and others. 

Conclusions.  

1. Educational medical discipline ―Clinical Parasitology and tropical 

medicine‖ nowadays is essential elective course for 6
th

 year medical students 

considering global migration and distribution of infectious agents worldwide.  

2. Practical lesson is the important part of educational process. For the 

guidance and better training before each class on the department (division of 

Infectious diseases) students used information resources of MOODLE, and 

within practical lessons they asked to answer on 20 multiple-choice questions and 

5 clinical tasks. It must be highlighted, that due to personal teacher‘s access to 

BMJ Learning and BMJ Best practice accounts, 6
th
 year foreign students have a 

great opportunity to use this international educational resource free of charge.  

3. Considering a bigger part of self-study of discipline within official 

educational program of this elective course, there is exclusive role of motivation 

and/or self-motivation of medical students towards intensification of reading, 

studying, learning and discussion with teacher, whose role is to manage and 

organize the educational process accordingly to modern educational paradigm. 

 

ROLE OF THE SELF WORK IN TRAINING OF FOREIGN STUDENTS 

N.O. Slyvka 

Department of Patients Care and Higher Nursing Education 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Modern labor market requires high professional competence of the 

graduates. To achieve this goal we have to use the brand new forms and methods 

of education aimed to create the coherent system of continuing education, to 

expand the sphere of students independent activity and to upgrade their self-

organization and self-education skills.  

Current educational system popes up the question how to improve the 

content of independent work and how to motivate students to reveal the 

leadership and inniciative in the professional are. The problem of improving the 

efficiency of independent work of foreign students is connected with the 

scientific and practical tasks of the state educational policy associated with entry 

to the world educational services and the deepening of the international 

cooperation.  

To adapt foreign students to the new learning environment, the teacher has 

to teach them how to study at the each lesson, to improve trheir skills and 

abilities of independent work, to develop the art of communication and to create 

the ambiece of partnership, co-creation and cooperation. It is important to take 

into account the difference in student‘s basic level which depends on the country 

of origin. 
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It is necessary to focus on working out practical skills. Foreign students are 

always very excited and enthusiastic about the practice and sometimes pay less 

attention to the theory. We have found that various tasks (testing, writing, solving 

clinical puzzles, drawing up charts and tables, oral reviews on the answers of 

classmates, participating in the "business games") activate cognitive activity, 

stimulate the disclosure of abilities of foreign students, make them curiose to the 

suibject. Foreign students very often overestimate themselves, which reduces the 

quality of independent work and learning. 

Independent work involves the student's creative activity under the 

teacher‘s guidance. The student's desire to get deep and fundamental special 

knowledge should be supported and encouraged in order to develop a tendency 

toward the creative and independent work, critical thinking, creative mastering of 

the latest advances in science and technology, and the constant renewal of 

personal knowledge. 

The University electronic training courses (ETCs) on the server of remote 

learning in "MOODLE" medium helps students to prepare to the practical classes. 

Remote learning enables the implementation of interactive educational materials. 

ETCs contain the necessary information: manuals, abstracts, situational puzzles, 

multiple choise questions (MCQs) for self-control, video and multimedia 

presentations. This allows foreign students to use materials in convenient time 

and manner, as well as to control their level of knowledge progress independently 

of teachers. 

The highest form of independent work is the participation of students in the 

research activity, as it develops the systematic and comprehencive approach to 

the solving professional tasks. The department has a student's research group, the 

main motivation of which is the desire for self-improvement, self-awareness of 

the need for knowledge. Foreign students actively participate in the research and 

present their results at many students congresses, conferences, symposiums in 

Ukraine and other coutries. 

Summarising all above, we can conclude that the independent work of 

foreign students improves the efficiency of their professionally-oriented training, 

increases the understanding of the value of acquired knowledge and the motivates 

them for self-education. 

 

КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В 

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ 

СИСТЕМОЮ 

В.В. Тарабанчук, В.В.Максим’юк, С.П.  Бродовський 

Кафедра хірургії №1 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Упродовж останніх років відмічається невпинне збільшення частки 

студентів з іноземних країн, що регламентує необхідність удосконалення 

існуючих та напрацювання нових підходів до викладання медичних 

дисциплін, зокрема хірургії. 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 474 

На кафедрі хірургії №1 Буковинського державного медичного 

університету навчаються студенти ІV та VI курсів, в яких викладання 

проводиться англійською мовою. Навчання іноземних громадян на кафедрі 

хірургії здійснюється аналогічно, як і для студентів громадян України та у 

повній відповідності до затверджених державних нормативних документів 

у цій галузі. Всі необхідні засоби методичного забезпечення педагогічного 

процесу перекладені англійською мовою, доступні для опрацювання 

викладачами і студентами. Тематичний та календарний плани лекцій і 

занять, графік консультацій та відпрацювань пропущених занять, перелік 

питань до підсумкового модульного контролю та необхідних практичних 

навичок, а також тем, рекомендованих для позааудиторного вивчення, 

перекладені англійською мовою, наявні на стендах та доступні для 

ознайомлення і завантаження на інтернет-сайтах кафедри. 

База для проведення оцінювання рівня знань студентів – теоретичні 

питання, тести, ситуаційні задачі постійно оновлюється та доповнюється. З 

метою покращення оволодіння студентами тематичних практичних навичок 

й умінь для кожної теми заняття викладачами кафедр створені алгоритми 

практичних навичок та умінь. У них крок за кроком описана техніка 

виконання всіх тематичних практичних навичок. Окрім того, створено 

цілий ряд клінічних задач англійською мовою різного рівня складності, для 

вирішення яких студент вимушений вивчати додаткову літературу, 

використовувати та систематизувати знання, набуті на попередніх кафедрах. 

Важливу роль у самостійній підготовці до практичного заняття є 

робота студентів на сервері дистанційного навчання БДМУ у середовищі 

Moodle. Електронний навчальний курс із хірургії для іноземних студентів 

ІV, VI курсів постійно наповнюється інформаційними ресурсами у вигляді 

текстового матеріалу, відеолекцій, відеофільмів, анімаційних програм. 

Для підвищення рівня практичних навиків англомовними студентами 

у позааудиторний час викладачами кафедр складено графік консультацій. 

Проведення консультацій та перебування кваліфікованого викладача у 

клінічних відділеннях безпосередньо біля студентів дозволило забезпечити 

можливість англомовним студентам краще засвоювати практичні навики з 

відповідних тематик. Таке подолання мовного бар‘єру під контролем 

викладача, який володіє англійською мовою, полегшило спілкування 

студентів та хворих, медичного персоналу між собою. 

Особливу увагу при роботі з англомовними студентами надаємо 

демонстраційним матеріалам з оперативними втручаннями при різних 

хірургічних захворюваннях. Саме відеозапис операції дозволяє студентам 

зрозуміти хід оперативного втручання, його етапи, чого важко досягти 

використовуючи лише теоретичний матеріал. Для повноцінного розуміння 

студентами ходу оперативного втручання необхідні фахові коментарі 

викладача-хірурга. Саме з цією метою на кафедрі хірургії у навчальному 

процесі з іноземними студентами активно використовуються можливості 

―on-line‖ трансляцій з операційної. Студенти, перебуваючи з викладачем у 
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комп‘ютерному класі, мають можливість обговорювати хід операції, 

отримувати відповіді на запитання, не заважаючи операційній бригаді.  

Завдяки створеному на базі кафедри Центру малоінвазивної хірургії 

та гінекології, іноземні студенти мають змогу знайомитися з новітніми 

методами оперативного лікування різних хірургічних захворювань з 

використанням лапароскопічних малоінвазивних технологій. Такий підхід 

дозволяє іноземним студентам після закінчення університету швидко 

адаптуватися до умов праці навіть у найбільш сучасних закордонних 

клініках. 

 

РОБОТА КУРАТОРА В ГРУПАХ АРАБСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЯК 

ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ 

І.Р. Тимофійчук
1
, С.Б. Семененко

1
, Л.Д. Борейко

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 

За останні роки в Буковинському державному медичному 

університеті на стоматологічному і медичному факультетах зросла кількість 

студентів – представників арабських країн. 

У книзі «Арабська культурна свідомість. 58 фактів» надається 

визначення, що араб, як і американець – це культурна характеристика, а не 

расова. У процесі навчання важливо враховувати культурний чинник. Окрім 

особливостей відношення арабських студентів до навчання мають значення 

і національно-психологічні здібності викладача. Окрім високого 

професіоналізму та знання предмета викладач повинен володіти навичками 

міжкультурної комунікації. Для успішного спілкування викладача зі 

студентами необхідні знання національної культури арабів, особливостей 

їхньої психології, що впливає на своєрідність методичного і психологічного 

підходів. Поінформованість викладача про національно-психологічні 

особливості студентів сприяє створенню максимально сприятливих умов 

для навчання і допомагає досягнути кращих результатів. 

Куратор при проведенні кураторських годин повинен проявити 

зацікавленість до світогляду студентів, до їх культурних цінностей, 

традицій, стереотипів культури. В даному контексті важлива співпраця 

кураторів із викладачами кафедр суспільних наук, де є можливість 

включити в робочі навчальні програми теми, які допоможуть студентам 

ознайомитися з традиціями і культурою країни, в якій вони навчаються. 

Британський культуролог Льюїс Р.Д. зазначив, що між європейцями й 

арабами існують певні непорозуміння при спілкуванні і виникають вони 

внаслідок різних поглядів на загальні речі. Великий вплив на формування 

характеру арабів здійснюють ісламські традиції у зв‘язку з тим, що в 

більшості арабських країн іслам невід‘ємно пов'язаний з державою. 

Поведінка, політика і бізнес пов‘язані з релігією, а відтак поведінка 

мусульманина строго регламентується Кораном. Прагнення будь-яким 
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чином «зберегти обличчя» змушує студентів не визнавати свої помилки. 

Сімейні зв‘язки мають велике значення для арабів. Сім'я підпорядковується 

владі чоловіка і виховує повагу до віку, сили і шанування влади. Вихідці з 

арабських країн звикли, що викладацькою діяльністю займаються 

переважно чоловіки. Викладачу-жінці важко здобути авторитет, особливо 

при здійсненні виховного процесу, метою якого, наприклад, є покращення 

успішності студентів. 
Аналіз успішності і відвідування занять студентів академічної групи 

демонструє задовільні результати. Студенти можуть і пропускати заняття 
тому, що відпочинок для них важливіший за результати навчання. Арабські 
студенти мають дуже філософське уявлення про час, а наполягання на 
дотриманні розкладу може створити у студентів уявлення, що ви нетерплячі 
і надто вимогливі. Часто студенти затягують перездачі і накопичують 
велику кількість незадовільних оцінок і пропущених занять, а їхнє 
філософське ставлення до часу про те, що перездача буде завтра, означає 
тільки те, що «не сьогодні». 

Позитивним моментом є те, що арабські студенти надзвичайно 
комунікативні і легко ідуть на контакт. Важливо утримуватися від критики, 
намагатися створити атмосферу рівноправного спілкування, прислухатися 
до думок студентів, схвалювати їх і давати можливість студентам самим 
прийти до правильних висновків. 

Одним із методів виховання і впливу є контакт з лідером групи, який 
має авторитет у студентському колі, це допоможе уникнути багатьох 
непорозумінь. Категоричність у спілкуванні може викликати небажання 
вивчати дисципліну і відіб‘ється на академічній успішності. 

Викладачі і куратори академічних груп, в яких навчаються араби, з 
перших курсів повинні допомогти адаптуватися студентам до дисципліни і 
сформувати вимогливе ставлення до себе. Без знання етнічної психології 
важко знайти контакт з арабською аудиторією. Бажаним є проведення 
лекцій із викладачами, які працюють з іноземними студентами, про 
соціокультурні особливості країн, студенти з яких навчаються у нашому 
виші. Не тільки студенти, але і ми, викладачі повинні адаптуватися – це 
процес двобічний, який ґрунтується на повазі до чужої культури і традицій. 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ХІРУРГІЇ СТУДЕНТАМ 

АНГЛОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Н.П. Ткачук  

Кафедра хірургії № 1 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Необхідність оптимізації викладання хірургії іноземним студентам, 

які навчаються англійською мовою, зумовлена рядом труднощів, що 

впливають на якість та рівень навчальної мотивації. У першу чергу, це певні 

труднощі в комунікації між студентом і пацієнтом, що в певній мірі 

утруднює отримання практичних навичок і формування лікарських вмінь. 

До інших, не менш вагомих проблем, можна віднести наявність мовного 
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бар‘єра, іноді низьку мотивацію до навчання студентів й недостатній рівень 

їх початкової підготовки на батьківщині. 
Тому, основу навчального процесу складає впровадження 

симуляційних методів навчання. При цьому, для правильного розуміння 
спочатку методика практичної навички пояснюється викладачем та 
демонструється алгоритм її виконання, а вже потім, студенти групи 
засвоюють технічні особливості. Широко застосовується і моделювання 
клінічних ситуацій у віртуальному середовищі без ризику для пацієнта. 

Навчальний матеріал у вигляді відповідних схем, таблиць, ілюстрацій, 
слайдів, рентгенограм, муляжів, комп‘ютерних презентацій сприяє розвитку 
моторної і зорової пам‘яті студентів, активізує пізнавальну діяльність, 
допомагає сформувати зацікавленість предметом. 

Самостійна робота студентів також є невід‘ємною складовою 
навчання. У цьому плані велику роль у підготовці до практичного заняття 
відіграє використання сервера дистанційного навчання університету в 
системі «Moodle». 

Під час написання академічної історії хвороби студенти мають 
найкращу можливість розвинути клінічне мислення, в них формується 
прагнення до постійного самовдосконалення, стимулюється відновлення 
знань із фундаментальних медичних дисциплін. 

Спонукання студентів систематично готуватися до занять дає 
можливість ефективно підвищити якість навчального процесу, збільшити 
рівень їх інформованості, індивідуалізувати та систематизувати навчання, 
підвищити вміння студентів працювати з різними джерелами інформації, 
що є необхідною умовою для подальшого зростання професійних якостей 
майбутнього лікаря. Саме підвищення ролі самостійної підготовки дає 
можливість раціонально організувати та збільшити ефективність навчання 
іноземних студентів-медиків. 

Отже, можливі шляхи удосконалення процесу підготовки іноземних 
громадян і підвищення якості навчання в цілому полягають у поєднанні 
теоретичних знань з їх практичним застосуванням, активним впровадження 
у навчальний процес сучасних інформаційних технологій в поєднанні з 
традиційними формами і методами організації навчання іноземних 
громадян. Все це є запорукою досягнення основної мети – отримання 
якісної освіти іноземними громадянами, які здобувають вищу фахову освіту 
в Україні. 

 

ПІДГОТОВКА НАВЧАЛЬНИХ ІСТОРІЇ ХВОРОБ З ПЕДІАТРІЇ 

ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ 4 КУРСУ: НЕДОЛІКИ, ПЕРЕВАГИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Л.Ю. Хлуновська 

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Заповнення медичної документації є невід‘ємною складовою 

щоденної роботи лікаря будь-якої спеціальності та не залежить від місця 
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працевлаштування. Написання навчальних історій хвороб дозволяє кож-

ному студенту самостійно відпрацювати цю рутинну практичну навичку. 

Звісно, що для студентів, а для іноземних студентів тим більше, досить 

складно інтегрувати отримані теоретичні знання в практичну навичку, а 

саме узагальнити отримані анамнестично-клінічно-діагностичні дані 

реального пацієнта та вірно підібрати адекватне лікування. 

Співробітниками кафедри педіатрії та медичної генетики розроблено 

стандартизовану схему написання навчальної історії хвороб для студентів-

іноземців 4 курсу. В ІІ-му семестрі навчального року всі студенти 4 курсу 

готують історію хвороби. Проблеми виникають вже на етапі підбору 

пацієнтів, оскільки далеко не всі іноземні студенти можуть повноцінно 

зібрати анамнез, провести об‘єктивне обстеження та оцінити дані медичної 

карти стаціонарного хворого у зв‘язку з мовним бар‘єром. Робота з 

пацієнтом в даному випадку не є самостійною і не може виконуватися без 

участі викладача. В подальшому студенти зазвичай просто копіюють історії 

хвороб з подібним захворюванням один в одного, не звертаючи уваги на 

різницю в діагнозі. Так, проаналізувавши 72 навчальні історії хвороб з 

педіатрії іноземних студентів 4 курсу було виставлено 1 (1,4 %) оцінку 

«відмінно», 19 (26,4 %) – «добре», 52 (72,2 %) – «задовільно». До найчас-

тіших помилок відносилися: помилки у формулюванні діагнозу (студенти 

вказували симптоми у якості нозологій, клінічний діагноз виставляли без 

тяжкості та стадії, плутали ускладнення та супутній діагноз); в 

об‘єктивному обстеженні недостатньо описували органи та системи (графи 

залишалися пустими або вказувались дані інструментальних методів 

дослідження); практично не відрізнялось або взагалі не роз‘єднувалось 

обґрунтування попереднього та заключного діагнозів; невірно оформлю-

валися щоденники; призначалось неадекватне лікування. 

Незважаючи на складнощі та недоліки у підготовці навчальної історії 

хвороби, дана практична навичка дозволяє оцінити клінічне мислення 

студентів та їхню практичну підготовку для подальшої самостійної роботи в 

лікувальних закладах. Процес підготовки історії хвороби змушує студента 

ще раз переглянути літературу з даної проблематики, поглибити свої знання 

та розширити опанований на практичному занятті матеріал. Студенти 

навчаються проводити диференційний діагноз та підбирати індивідуальне 

лікування для конкретного пацієнта, а не лише називають нозології з 

подібною симптоматикою або цілу низку препаратів з певної групи, які 

можуть бути використані при лікуванні захворювання в цілому. 

Розробка стандартизованих схем опитування та обстеження пацієнтів, 

використання міжнародних стандартів діагностики та лікування дозволяє 

відпрацювати студентам практичну навичку роботи з медичною 

документацією та підготувати фахівців, які з легкістю зможуть працювати в 

будь-якій країні світу. 

Отже, навчальна історія хвороби є відображенням глибокого 

розуміння студентом конкретної нозології та спроби самостійного ведення 
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реального пацієнта, що надзвичайно важливо для подальшої практичної 

роботи в якості лікаря-спеціаліста. 

 

METHODS OF MOTIVATION TO STUDY OF FOREIGN STUDENTS 

OF HIGHER EDUCATIONAL MEDICAL ESTABLISHMENTS 

L.Yu. Khlunovska 

Department of Pediatrics and Medical Genetics 

Higher State Educational Establishment Of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Formation of professional abilities and skills in students of higher 

educational establishments remains a priority for each teacher. Modern society 

confronts for medical students special requirements, among which the most 

important are professionalism, activity, ability to sympathize, communication 

skills based on understanding and knowledge of medical ethics and deontology 

and it does not depend on their origin and birthplace. The desire for personal and 

professional development of future doctors, assimilation of medical practice, 

awareness of its social significance, understanding the educational activity 

determine future professional motivation of medical students. In the system of 

professional education, there is the variety of approaches to improve the quality 

of training, the formation of professionally significant qualities of students, their 

attitude towards future profession. 

Motivation is based on the motives, which are due to specific forcing a 

person to act and do things. Motivation for students is the most effective way to 

improve the learning process. They are the driving forces of the process of 

learning and mastering the material. Motivation to study is a quite difficult and 

controversial process of changing the relationship of personality as to a separate 

subject of learning as to the entire learning process. 

The effectiveness of the educational process is directly related to how high 

motivation and high incentive to master by their future profession has a person. 

There is the following classification of educational motivation of students: 

cognitive motives; broad social motives; pursuit of personality to assert 

themselves in society; pragmatic reasons; professional and value motives; 

aesthetic reasons; status and positional motives; communicative motives; 

traditional and historical reasons; utilitarian and practical reasons; educational-

cognitive motives; social and personal motives of prestige; unconscious motives 

etc. These motives may merge to form a common motivation of foreign students 

for learning. 

The educational system motives intertwined internal and external reasons. 

The internal reasons include own development of students in the process of 

learning, because it is necessary to want to do something and do it perfectly. 

External motivation comes from parents, teachers, the group in which the student 

learns, the environment or the public – in the form of hints, instructions, tips, 

requirements, constraints, so the study is the behavior of both forced and often 

meets the internal resistance of the person. That is why the crucial importance is 

not basing only on the study – the external pressure on individual, and to inner 
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motivating forces. These motives may have unequal power to influence the 

nature and results of the educational process. 
The most pronounced external moments of the study motivation are 

material rewards and to avoid failures. There are some ways to improve the 
motivation to study in students of higher medical educational establishments: the 
process of motivation by teacher; stimulation on the outcome, rather than on the 
good marks – students must be not only interested in the subject, but also in 
finding the possibility of practical usage of knowledge; motivation by personal 
example – student is interested in the subject under study due not only to 
professionally presenting of educational material, but also the personal teacher's 
qualities; the formation of a positive attitude to the profession; the public praise, 
especially with the description of the advantages and distinctive features that adds 
to the student self-confidence; increases its internal motivation and desire to 
reach the same result once again; interesting by personal experience in the 
professional activities and considering their personal views on any matter. 

Successful training can be provided by joint efforts of teachers and 
students. A very effective method of visual presentation at higher medical 
educational establishments is a clinical seminar which has creative and 
exploratory nature, when during the examination of the patient student can renew 
or acquire knowledge, make the correct tactics of behavior with the patient. The 
main methodological feature of the clinical analysis of the patient is the active 
participation of all present persons. While discussing clinical case, students get a 
desire to share their thoughts, experiences, knowledge, express their concerns and 
support more fully argue opinions. Based on information about individual 
patients, participants can take an in-depth discussion of the etiology, pathogenesis, 
differential diagnosis, treatment and prevention of certain diseases. This allows to 
students to combine theoretical issues close connection with everyday clinical 
practice of physician, because the same range of topics, associations, logical 
constructs must occur in a physician in his daily work. 

Thus, the constant desire of teachers to improve the quality of education 
through the development of their creative potential will provide motivation for 
students and guarantee high quality of knowledge of future doctors. The 
combination of various methods of acquiring professional skills, create a 
favorable atmosphere for the development of clinical thinking, makes it possible 
to form the personality of high quality physician-specialist. Continuous 
involvement of students of higher medical educational establishments to the daily 
medical practice in the context of practical classes, encourages and motivates 
them to a deeper study of a particular subject. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПАРАЗИТОЛОГІЇ ДЛЯ 

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

В.Г. Хоменко, К.В. Власова 

Кафедра медичної біології та генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Однією з умов підвищення якості підготовки іноземних студентів за 

спеціальністю «Медицина» є цілеспрямована підготовка з базових 
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дисциплін, необхідних для підготовки фахівця з медицини. Такою базовою 

дисципліною для іноземних студентів є медична біологія, яка включає 

розділ медичної паразитології. Медична паразитологія вивчає питання 

біології та екології паразитів людини, викликаних ними хвороб, методи їх 

діагностики, лікування і профілактики. 

У Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський 

державний медичний університет» іноземні студенти приїжджають із 

різних куточків світу – різних континентів, країн із різними кліматичними 

умовами (тропічні, субтропічні, посушливі тощо). Навколишнє середовище 

та кліматичні умови, особливо температура й вологість, впливають на 

розвиток і розповсюдження різних паразитів. Тому, багато різних паразитів 

мешкають саме в країнах з теплим кліматом (Індія, Гана, Алжир, Лівія та 

ін.). Саме для іноземних студентів край важливо знати морфологію 

паразитів для диференціювання їх і встановлення правильного діагнозу 

пацієнту. 

На лекціях і практичних заняттях для англомовних студентів 

медичних факультетів висвітлюються питання екології паразитів людини 

(аскаридозу, опісторхозу, ентеробіозу, стронгілоідозу, шистосомозу та ін.) 

та медичної арахноентомології тощо. Іноземні студенти медичних 

факультетів глибше та ширше вивчають паразитичних найпростіших, 

оскільки саме в їх країнах, можливий епідемічний спалах паразитарних 

хвороб, наприклад – малярії, трипаносомозу, лейшманіозу, що вражають 

внутрішні органи і є причиною багатьох інвазійних захворювань та 

ускладнень при інших патологічних процесах. Працюючи з іноземними 

студентами, викладачі враховують той факт, що більша частина їх 

приїжджає навчатися з азіатських країн. Тому їм глибше викладають 

етіологічні фактори паразитарних хвороб, розповсюджених в цих країнах, а 

саме: шистосомозу, стронгілодозу, філяріозу, дракункульозу. 

Із метою формування пізнавального інтересу до вивчення різних 

паразитів, необхідно надати приклади, що свідчать про професійну 

значимість теми. Тому, на практичних заняттях із медичної паразитології 

викладач може використати статистичні дані по смертності від деяких 

тяжких паразитарних хвороб у різних країнах. На аудиторних заняттях 

викладачеві слід акцентувати увагу на засвоєнні наукової термінології, 

набутті навичок роботи зі схемами, таблицями тощо. Тому, необхідно 

спланувати практичні заняття для іноземних студентів таким чином, щоб 

забезпечити їм можливість оволодіння навичками загального характеру і 

професійними вміннями майбутнього лікаря. 

Викладання медичної паразитології для іноземних студентів І курсу 

медичних факультетів має бути націлене саме на поширеність тих паразитів, 

які найбільше зустрічаються в їх країнах, оскільки ці студенти, коли стануть 

в майбутньому лікарями, будуть діагностувати та лікувати своє населення, 

ту популяцію людей, які матимуть безпосередній контакт з цими 

паразитами, або їх переносниками. 
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SMALL GROUP DISCUSSION AS AN APPROPRIATE TEACHING 

METHOD FOR CLINICAL SUBJECTS: EXPERIENCING DIDACTIC 

ASPECTS FOR INTERNATIONAL STUDENTS 

O.Y. Khomko, *L.P. Sydorchuk, **R.P. Knut,  

**R.I. Sydorchuk, **I.I. Bilyk 

Department of Patients' Care and Higher Nursing Education,  

*Family Medicine Department,  

**General Surgery Department 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi 

Education of international students at the Higher State Educational 

Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University" is one of the 

most perspective activities providing both experience and financial background. 

Moreover, it gives skills and knowledge not only to learners but tutors, too. On 

the other hand, teaching international students applies new challenges. Selection 

and introduction of new, perspective methods of didactic activity is amongst 

these challenges. 

Small group discussion is a method widely used in clinical departments 

with multiple benefits, but difficulties. As our experience shows, the small group 

discussion is one of the various methods of teaching, during which most of the 

ideas, thoughts, questions and answers are expressed by the students themselves 

engaging the training participants to actively exchange information and 

experience. In these settings teacher switches his role to a different one, acting as 

a coordinator or moderator directing the participants during the discussion 

session. 

The moderator is called the head of the discussion and the discussion is 

managed by a moderator. Under moderation itself the organization's technique 

for interactive communication, through which group work becomes more 

purposeful and structured is meant. The aim of group discussion is to present a 

possible solution to problem/problems (clinical or theoretic situations) or discuss 

controversial points of view on different controversial issues. Discussion in the 

pedagogical process is a form of exchange of views on issues in accordance with 

predefined rules of conduct and with the participation of mainly all of group 

members or only some of the participants in the class. During the group 

discussion, all participants, with the exception of the teacher (moderator), are 

under the same debating conditions. There are no special speakers here, and all 

participants are present not as listeners only, but active members. In the small 

group discussions, about 10-12 participants take part, excluding the moderator. 

Another option – discussion as dialogue may include only two or three 

participants with others commenting. Participants must be well informed and 

prepared, with good knowledge of the subject, have their notes and other 

necessary data with them. Good internet access and Wi-Fi are brilliant options for 

discussion settings, providing timely access to different databases and 

information sources, making discussion more vivid and backed by real data not 

thoughts. 
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Small group discussion is a perspective method for studying medicine. In 

order to get best possible outcomes from discussion it must be well moderated.   
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМ 

СТУДЕНТАМ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, 

КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ 

О.С. Хухліна, О.С. Воєвідка, О.В. Андрусяк 

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 навчаються іноземні студенти 5-го та 6-го курсів. На 

5 курсі студенти вивчають внутрішню медицину («Основи внутрішньої 

медицини»), клінічну фармакологію, професійні хвороби та курс за 

вибором «Вікові аспекти фармакотерапії». На 6 курсі студенти вивчають 

внутрішню медицину («Сучасна практика внутрішньої медицини» та 

«Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини») та розділ гематології. 

Викладання іноземним студентам забезпечується викладачами, які 

досконало володіють англійською мовою. 

З метою покращення викладання внутрішньої медицини іноземним 

студентам 5 курсу та організації навчального процесу на кафедрі 

внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 

оновлено методичні матеріали для іноземних студентів з урахуванням 

нових наукових та фахових досягнень. 

З метою розширення фахових знань студенти систематично 

опрацьовують літературу зі спеціальності, залучаються до дистанційних 

методів навчання. В навчальному середовищі Moodle студенти активно 

використовують для підготовки до заняття методичні матеріали, 

представлені у відповідних електронних навчальних курсах, включаючи 

конспекти, тести для самоконтролю та ін.  

Співробітниками кафедри підготовані, видані та впроваджені в 

навчальний процес навчальні посібники англійською мовою з основних 

дисциплін, що викладаються кафедрою. Так професор О.С.Хухліна є 

автором посібника з внутрішньої медицини та професійних хвороб – 

Internal Medicineand Occupational Deseases: Diagnostics and Treatment, 

Chernivtsi, 2016. За авторства групи співробітників видано посібник з 

клінічної фармакології: Clinical Pharmacology, Chernivtsi, 2014. 

Для покращання навчально-методичного забезпечення методичного 

матеріалу створено нові навчально-наочні засоби. Зокрема, на кафедрі було 

створено більше 65 таблиць англійською мовою. 

При проведенні практичних занять широко застосовуються 

інтерактивні форми навчання. Активно застосовується аналіз конкретних 

клінічних ситуацій: констатується наявність складної задачі чи проблеми, 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 484 

формулюються контрольні запитання з даної проблеми, обговорюються 

можливі варіанти її вирішення.  

Активні форми навчання використовуються для розвитку та трену-

вання творчого клінічного мислення студентів, формування відповідних 

практичних умінь та навичок. Вони підвищують зацікавленість предметом, 

активізують та покращують сприйняття навчального матеріалу.  

 

ВИКЛАДАННЯ ПЕДІАТРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ-

МЕДИКАМ З АНГЛОМОВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

О.І. Юрків 

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Англомовне навчання на сьогоднішній день є одним з перспективних 

напрямків підготовки іноземних громадян в сучасних умовах кредитно-

модульної системи. Це нова концепція розвитку медичної освіти, спрямована 

на підвищення якості підготовки студентів, забезпечення конкурентно-

спроможності випускників вищої медичної школи на вітчизняному та 

міжнародному ринках праці. Можливість підтвердження диплому 

спеціаліста у своїй країні є серйозною мотивацією англомовного студента.  

Роль викладача клінічної кафедри стає надзвичайно важливою і 

багатогранною – з одного боку як джерела первинної інформації, а з іншого 

– консультанта та організатора практичної підготовки і самостійної роботи 

студентів. Підготовка лікаря, формування у нього клінічного мислення, 

неможлива без контакту з пацієнтами, особливо дітьми. Перший контакт з 

маленькими пацієнтами відбувається на кафедрі догляду за хворими та 

вищої медсестринської освіти при вивченні дисципліни «Догляд за 

хворими», циклу «Педіатрія». Цього не може навчити жодна апаратура, це 

здобувається лише безпосередньою роботою в клініці, де студенти мають 

змогу працювати з різноплановими тематичними хворими. Безпосередня 

практична робота англомовних студентів в клініці проводиться впродовж 

практичного заняття і складається з контролю вихідного рівня знань (тести), 

самостійною роботою студентів з дітками (при знанні української мови) та 

відпрацювання навички з викладачем. Обов‘язковою умовою є постійна 

присутність викладача біля студентів у відділеннях лікарні для допомоги 

оволодіння і відпрацювання практичних навичок по догляду за хворими 

дітьми з певною патологією. Кожен студент відпрацьовує навичку на 

фантомі та біля хворого. Неоціненною допомогою в підготовці 

англомовних студентів на клінічних кафедрах є вивчення ними української 

або російської мови з перших курсів навчання в університеті для 

самостійного контакту з хворою дитиною та її батьками. Останнім блоком 

практичного заняття є контроль кінцевого рівня знань за допомогою 

опитування та розв‘язання ситуаційних задач.  

Пріоритетними завданнями в підготовці англомовних студентів є 

постійне оновлення електронної системи дистанційного навчання „Moodle‖ 
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та підсилення якості самостійної роботи студентів шляхом створення 

структурованих методичних посібників для підготовки до заняття.  

 

ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

У ВИКЛАДАННІ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АНГЛОМОВНИМ 

СТУДЕНТАМ-ІНОЗЕМЦЯМ 

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 

Викладання психіатрії та наркології англійською мовою вимагає від 

викладача високого кваліфікаційного рівня та добрих комунікативних 

якостей. Серед проблем у навчанні іноземних студентів, які утруднюють 

проведення практичних занять та лекцій, слід відзначити неоднаковий 

рівень володіння англійською мовою, недисциплінованість на заняттях, 

зокрема і регулярне запізнення, невисока мотивація до вивчення предмету 

та міжособистісні конфлікти на міжнаціональній основі.  

На кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. 

С.М.Савенка викладання англійською мовою психіатрії та наркології 

студентам четвертого курсу медичного факультету №3 проводиться 

упродовж багатбох років із використанням як традиційних методів 

навчання, так і з застосуванням інноваційних інтерактивних технологій. 

Невисокий рівень володіння англійською мовою перешкоджає вивченню 

медичної термінології та засвоєнню матеріалу відповідно до навчальної 

програми, а незнання української - утруднює проведення огляду пацієнтів.  

Спілкування із реальними пацієнтами на занятті, спочатку за 

допомогою викладача (перекладача), а в подальшому і самостійно, є 

потужним стимулом у вивченні української мови. Для оптимізації 

проведення опитування хворих ми пропонуємо студентам вести 

термінологічний словник із обов‘язковим українським перекладом. 

Використання MCQ (multiple choice questions) тестування для виявлення 

базового рівня знань студентів, на відміну від усного опитування, нівелює 

різний рівень знань англійської та української мови. Використання 

інтерактивних методів навчання та центрованість на головних принципах 

індивідуалізації та гуманізації, обумовлює сприятливий клімат на занятті з 

психіатрії та наркології та підвищують мотивацію до вивчення дисципліни.  

Використання принципів особистісно орієнтованого навчання з 

урахуванням ідивідуальних можливостей, початкової підготовки студентів 

підвищує ефективність засвоєння дисципліни іноземними студентами. 

Підготовка англомовних фахівців у медичній галузі, зокрема в психіатрії та 

наркології, повинна передбачати обов‘язкове проходження спеціалізації із 

педагогіки та регулярне стажування за кордоном для підвищення як 

професійного рівня, так і кращого опановування англійської мови. 
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ПРОБЛЕМИ  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ПІДГОТОВКИ  ЛІКАРІВ, 

ПРОВІЗОРІВ ТА  ФАРМАЦЕВТІВ 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-

ІНТЕРНІВ ДО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-3» НА 

ПРИКЛАДІ ТЕМИ «КОМАТОЗНІ СТАНИ» В РАМКАХ ЦИКЛУ 

(МОДУЛЯ) «НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ» 

С.О. Акентьєв, М.С. Березова
*
 

Кафедра анестезіології та реаніматології, кафедра внутрішньої 

медицини та інфекційних хвороб
* 

Вищий державний начальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Медична галузь України зараз знаходиться в умовах реформування. 

Системність змін передбачає проведення реформи медичної освіти, кінцевим 

результатом якої є створення нової медичної спільноти. На післядипломному 

етапі для лікарів-інтернів передбачений вітчизняний ліцензійний іспит «Крок-

3». Самостійна підготовка лікарів-інтернів до заняття на циклі (модулі) 

«Невідкладні стани» є важливим і потребує методичних настанов, які 

спрямують в короткий період часу оптимально і раціонально підготуватися 

до заняття і до основного іспиту. Кафедра анестезіології та реаніматології 

консультує за наступними блоками питань: «Серцево-легенева реанімація. 

Загальні питання», «Коматозні стани», «Шоки», «Гострі отруєння», «Фізичні 

фактори зовнішнього впливу», «Гостра ниркова недостатність». Сформу-

льовані нижче рекомендації стосуються коматозних станів. 

Коматозні стани (коми) зустрічаються при багатьох видах патології, а їх 

наслідки можуть бути небезпечними для життя пацієнта. Майбутній лікар 

повинен вміти проводити діагностику та інтенсивну терапію при різних видах 

ком. На ліцензійному іспиті серед тестових завдань зазвичай трапляються 

клінічні завдання на представлену тему. Спектр завдань тестів на тему 

«Коматозні стани» самий різноманітний: від диференціювання стану коми, як 

такої, від інших невідкладних станів (шоків, термінальних станів, отруєнь 

тощо) до визначення початкової лікувальної тактики, що є результатом 

клінічної ситуації. Левову частку тестів становлять коматозні стани не як 

основну відповідь, а як конкуруючу при інших невідкладних станах. У будь-

якому випадку, лікар-інтерн після актуалізації основних знань по 

представленій темі має визначити єдину і правильну кінцеву відповідь на 

представлені завдання. Знань і вмінь, отриманих за роки навчання в медичному 

університеті, достатньо для вирішення таких завдань ліцензійного іспиту. 

Тривалість заняття за темою: 2 години. Перед лікарями-інтернами 

необхідно поставити загальну мету. Вона звучить наступним чином. 

Актуалізувати знання по коматозним станам загалом і по окремо взятій комі 

та підтвердити обсяг застосування отриманих знань на тестові завдання 

ліцензійного іспиту, які відповідають конкретним невідкладним ситуація. 
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Щодо конкретних цілей, викладач пропонує наступні: 

1. Розглядати самостійну підготовку з матеріалами про коматозні стани 

(змістовний матеріал і тести) як обов'язковий етап підготовки, що 

психологічно готує лікаря-інтерна до атмосфери здачі ліцензійного іспиту. 

2. На занятті модуля вміти застосувати сформовані попередньо знання 

про коми при самостійній і колективній роботі з тестами, бути готовим 

відповісти на додаткові питання викладача стосовно змісту тесту (інтер-

претація лабораторних показників, межі норми тих чи інших індексів і 

показників, знати значення всіх інших дистракторів тощо). 

3. Сформувати розуміння, що виконання тесту обов'язкове і виходити з 

наявних дистракторів, що пропонуються, навіть за відсутності повноти 

варіанта. 

4. Вміти виявити пробіли в знаннях і допомогти лікарю-інтерну 

зосередитися на актуальних питаннях у подальшій самостійній підготовці. 

5. Закріпити думку про те, що отриманих знань про коми під час 

навчання в медичному університеті достатньо для здачі ліцензійного іспиту. 

6. Вміти застосувати актуалізовані знання по комам при розгляді 

запропонованих тестів без відомої відповіді і впевнитися в своїх знаннях і 

силах, а також готовності до здачі ректорських контрольних та ліцензійного 

іспиту. 

При самостійній підготовці до заняття циклу (модуля) «Невідкладні 

стани» і до основного іспиту за темою «Коматозні стани» важливо звернути 

увагу на такі аспекти: 

1. Опрацьовуючи змістовний матеріал по коматозним станам, звернути 

увагу на визначення «коми», її причини, клінічну картину загалом і 

визначитися з характерними ознаками, які відрізняють кому від інших 

невідкладних станів.  

2. Уточнити градації свідомості, які б могли допомогти розрізнити 

глибину коми. 

3. Повторити алгоритм диференціювання коматозних станів за 

принципом невідкладності. 

4. Переглядаючи змістовний матеріал окремих ком, звернути увагу на 

специфічність їх розвитку, окремі специфічні ознаки, які б могли їх 

відрізнити від інших ком і невідкладних станів.  

5. Звернути увагу на деякі константи людського організму, які можуть 

підтвердити клініку, діагностику та об'єм лікувальної тактики. 

6. Працювати із запропонованими тестами, намагатися спочатку самос-

тійно відповісти, а потім свою думку звірити з відповіддю. 

У сучасних умовах, коли спостерігається інтернаціоналізація освіти і 

науки, коли більшість країн намагається орієнтуватися на найкращі міжна-

родні стандарти, новації на етапі контролю якості знань є нагальними і 

своєчасними. Підвищені вимоги контролю знань створюють підвалини до 

більш якіснішої підготовки лікарів-інтернів до основного ліцензійного іспиту 

та майбутньої практичної діяльності. 
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ВИКЛАДАННЯ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ПРАКТИЧНИМ 

ЛІКАРЯМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

О.М. Албота, А.М. Бербець 

Кафедра акушерства та гінекології  

Вищий державний начальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Акушерство та гінекологія, як клінічна дисципліна, має свою специфіку, 

яка передбачає для студента або курсанта наполегливе оволодіння 

практичними навичками. Без сумніву, для належного засвоєння студентами 

чи курсантами передбаченого програмою обсягу матеріалу необхідно, щоб 

викладач був висококваліфікованим лікарем, спроможним не лише пояснити, 

а й продемонструвати практичну навичку.  

Клінічною базою кафедри акушерства та гінекології Буковинського 

державного медичного університету є пологовий будинок №1 міста Чернівці. 

Завдяки тісній співпраці університету з лікувальною установою стало 

можливим те, що представники адміністрації пологового будинку (начмед, 

завідувачі відділень) приймають активну участь саме в післядипломній освіті, 

зокрема, проводять практичні заняття та читають лекції. Слід зазначити, що 

викладачі-практичні лікарі охоче діляться своїм багатим клінічним досвідом 

та ілюструють навчальний матеріал великою кількістю клінічних прикладів. 

Зокрема, відбувається підбір «тематичних хворих» згідно з темою практич-

ного заняття чи лекції. Крім того, слухачі частіше мають можливість 

відвідати пологовий зал чи операційну. Це пояснюється не тільки активною 

лікувальною роботою викладачів-сумісників, але й більш високим рівнем 

кооперації з боку пацієнтів та їх родичів. Якщо викладач є водночас 

лікуючим лікарем вагітної, роділлі чи породіллі, шанс на те, що жінка 

відмовиться від співпраці зі студентами, є набагато меншим, ніж у випадку, 

коли викладач є незнайомою для пацієнтки людиною.  

Проте слід зазначити, що в сучасних умовах цього недостатньо. 

Зокрема, певні труднощі виникають при викладанні на курсах тематичного 

удосконалення. Ці труднощі зумовлені об’єктивними причинами, які не 

залежать від викладача чи від університету: накази, що регламентують 

надання медичної допомоги, затверджені 7-10 років тому, а в багатьох 

випадках перепоною стає навіть відсутність затверджених МОЗ клінічних 

протоколів, що стосуються певних нозологій. 

У зв’язку з цим викладачі післядипломного етапу освіти лікарів 

змушені діяти наступним чином. По-перше, інформація повинна бути чітко 

структурованою і доступною для розуміння курсантами. По-друге, для 

«наповнення» теми можна використовувати тільки дані, що ґрунтуються на 

принципах доказової медицини і підтверджені рандомізованими клінічними 

дослідженнями, або, як альтернатива, іноземними клінічними протоколами, 

оскільки подібний підхід регламентований Наказом МОЗ №1422 від 

29 грудня 2016 року. Насамкінець, слухачам в кінці курсу можна 

запропонувати самостійно розробити так званий «маршрут пацієнта» з 

урахуванням отриманої від викладача інформації. В цей маршрут слід 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 489 

включити необхідні діагностичні та лікувальні заходи для розв’язання тієї чи 

іншої клінічної ситуації.  

Тому вважаємо, що залучення практичних лікарів до викладання 

акушерства та гінекології на післядипломному етапі слід запроваджувати 

більш широко, що позитивно відіб’ється на рівні практичної підготовки 

лікарів-слухачів курсів тематичного удосконалення. Найпильнішої уваги 

заслуговує методика розробки курсантами «маршрутів пацієнтів», що 

ґрунтуються на даних міжнародних клінічних протоколів та на принципах 

доказової медицини. 
 

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА 

ФАХОМ ХІРУРГІЯ З РОЗВИТКОМ МАЛОІНВАЗИВНИХ 

ОПЕРАЦІЙНИХ ВТРУЧАНЬ 

В.В. Андрієць 

Кафедра хірургії №1 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Стрімкий розвиток технологій в медицині інколи може мати й негативні 

наслідки в плані навчання майбутніх лікарів, в першу чергу хірургічних 

спеціальностей. Впровадження всього нового, як приміром малоінвазивних 

операційних втручань зазвичай розпочинається з лікувальних закладів, які 

надають високоспеціалізовану та спеціалізовану медичну допомогу та у 

відділеннях, на яких базуються кафедри вищих начальних закладів та 

інститутів післядипломної освіти. В той же час, в більшості лікувальних 

закладів вторинної ланки на Україні відсутнє обладнання для виконання 

лапароскопічних операційнтх втручань.  

Проходячи навчання в інтернатурі з хірургії в лікувальних закладах, де 

лапароскопічна хірургія стає золотим стандартом лікування більшості хірур-

гічних захворювань, майбутні хірурги майже не мають можливості на прак-

тиці бачити в живу та відпрацьовувати етапи «класичних» операцій та 

доступів, приміром таких як лапаротомна холецистектомія чи лапаротомна 

апендектомія, опановуючи в достатній мірі навички лапароскопічної хірургії. 

Однак, після закінчення інтернатури більшість з них буде працювати в 

районних лікарнях, де у зв’язку з відсутністю необхідного обладнання в 

ургентних ситуаціях може виникати необхідність самостійного виконання 

лапаротомної холецистектомії чи апендектомії. З подібною проблемою вже 

зустрілися хірурги в розвинутих країнах Європи, Азії та Америки, коли 

віртуози лапароскопічних операційних втручань не завжди можуть виконати 

лапаротомне операційне втручання. 

Практично всі тренінги, майстер-класи, які проводяться для лікарів 

хірургів, направлені на оволодіння малоінвазивними сучасними технологіями, 

а так звані «класичні» методи операцій відходять на задній план, хоча в 

окремих випадках вони стають необхідними для збереження життя пацієнта. 

Враховуючи необхідність оволодіння інтернами хірургами обов’язко-

вими, згідно програми навчання, операціями, хірурги-наставники вимушені 
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не у всіх випадках пропонувати хворим виконання, приміром, лапароско-

пічної апендектомії чи лапароскопічної герніопластики і під своїм контролем 

дають можливість лікарю-інтерну виконати лапаротомну операцію чи деякі її 

етапи. Хоча такий підхід в деякій мірі знижує статистику кількості малоінва-

зивних операцій в клініці, однак дозволяє підготувати на достатньому рівні 

майбутніх хірургів до самостійної роботи в подальшому. 

 

ПОРІВНЯННЯ СBL (CASE-BASED LEARNING) ТА PBL (PROBLEM-

BASED LEARNING) ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНТЕРНІВ ТА РЕЗИДЕНТІВ У 

СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

А.Г. Бабінцева 

Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Навчання, яке засновано на випадку (case-based learning, CBL), 

визначається як структурований запит, заснований на досвіді використання 

«живих» або імітаційних випадків у пацієнтів, спрямоване на вирішення або 

дослідження клінічної проблеми під керівництвом викладача та досягнення 

викладених цілей навчання. Переваги використання CBL включають більше 

фокусування на цілі навчання, гнучкість у використанні справи, здатність 

викликати більш глибокий рівень навчання, формуючи навички критичного 

мислення. Кінцевим результатом навчання для медичних працівників є 

знання, які покращують якість надання допомоги пацієнтами. Даний вид 

навчання успішно впроваджується у систему післядипломної освіти при 

підготовці лікарів-інтернів та лікарів-резидентів. 

CBL не перший і не єдиний метод навчання на основі запитів. CBL є 

схожим до навчання, яке засновано на проблемі (problem-based learning, PBL). 

Але при застосуванні PBL зазвичай використовується клінічний випадок, 

пов’язаний з одним пацієнтом, що є недостатнім для концептуального 

обговорення проблеми. Крім того, студенти не мають попередньої підготовки 

та, відповідно, якісних знань для дискусії. При використанні CBL як 

викладачі, так і студенти, готуються заздалегідь, використовуючи відповідні 

вказівки до дискусії, що надає змогу охопити усі важливі питання, розгорнути 

цікаве та корисне обговорення самого клінічного випадку.  

У статті McLean S. (2016) представлено основні відмінності CBL та 

PBL. Так, автором зазначено, що PBL розроблений таким чином, щоб студен-

ти могли вивчати проблеми, збирати інформацію, проводити клінічні мірку-

вання у співпраці. Фокусом, як правило, є вирішення представленої конкрет-

ної проблеми, а не її зміст. Основною метою CBL є надати клінічні знання та 

навички вирішення конкретних проблем у професійній діяльності або 

керування/виявлення проблем або хвороби. При PBL спостерігається 

недостатньо глибоке занурення у проблему, часто інформація досліджується 

під час розгляду справи. При CBL необхідно вивчати додаткову інформацію, 

а студентам демонструється користь від наявності базових знань, отриманих 

раніше, на основі вивчення клінічного випадку. Під час проведення PBL 
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студенти приймають активну участь, завдають питання, вивчають тему під 

час сесії, вчителі – представляють інформацію, не заважають студентським 

інтересам, спостерігають за дискусією, пропонують лише метод збору 

інформації або вирішення проблеми. При CBL студенти попередньо 

готуються до участі сесії та задають деякі питання, які безпосередньо 

стосуються проблеми, вчителі – представляють клінічний випадок або 

випадки, ведуть обговорення на паперовому носії або в мережі Інтернет, 

спрямовують дискусію таким чином, щоб досягнути конкретної цілі, 

забезпечують надання правильної відповіді, що є відомою. Під час PBL, як 

правило, представлено один випадок, на якому сфокусована уся робота, при 

CBL – декілька клінічних випадків, об’єднаних однією тематикою. Процес 

навчання за допомогою PBL є результатом, CBL потребує вимірювання 

результатів, щоб побачити чи досягнуті цілі (наприклад, Observed Skills 

Clinical Examination, OSCE, або United States Medical Licensing Exam, 

USMLE).  

Деякі дослідники зазначають, що СBL ефективний для студентів, які 

вже отримали основні знання, тоді як PBL запрошує студента пізнати основи 

знання як частину дослідження клінічного випадку. CBL є більш гнучким у 

використанні клінічного матеріалу, може підготувати студентів як для 

тестування теоретичних знань, так і для клінічних міркувань. Іншою перева-

гою CBL є «глибоке» навчання (deeper learning) – навчання, що виходить за 

рамки простої ідентифікації правильних відповідей, є більш узгодженим або з 

ознаками критичного мислення, або зі змінами у поведінці, та узагальненням 

навчання за допомогою нових випадків. 

CBL є інструментом, який передбачає узгодження клінічних випадків у 

сфері охорони здоров’я, з масивом теоретичних та практичних знань для 

покращення клінічної ефективності, ставлення або колективної роботи. 

Представлений тип навчання підвищує якість теоретичних знань, покращує 

роботу у команді, удосконалює клінічні навички та практику поведінки, а 

також результати лікування пацієнтів. Переваги CBL включають визначення 

актуальності для «дорослого» учня, що надає змогу викладачу спонукати 

навчання на більш глибокому рівні. Відповідно, застосування CBL при 

підготовці лікарів-інтернів та лікарів-резидентів у системі післядипломної 

освіти є сучасним методом навчання, надзвичайно корисним з теоретичної та 

практичної точки зору.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ –  

ДИТЯЧИХ ХІРУРГІВ 

О.Б. Боднар, С.О. Сокольник, Б.М. Боднар, Л.І. Ватаманеску, В.С. Хащук 

Кафедра дитячої хірургії та отоларингології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В умовах реформування системи охорони здоров'я до підготовки лікаря 

висуваються особливі вимоги. У суспільстві зростає попит на фахівця, який 

вміє застосовувати ефективні новітні методи діагностики та лікування. 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 492 

Сучасний процес підготовки лікаря-інтерна є цілісною системою, в якій 

різним чином поєднуються всі види навчання. 

Підготовка лікарів в інтернатурі за спеціальністю «Дитяча хірургія» 

проводиться відповідно до наказів МОЗ України №81 від 23.02.2006 р. «Про 

затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі 

випускників медичних, фармацевтичних вищих навчальних закладів, 

медичних факультетів університетів», №621 від 21.11.2005 р. «Про внесення 

змін до наказу МОЗ України від 23.02.2006р. №81», №1088 від 10.12.2010 р. 

«Про удосконалення післядипломної освіти лікарів» та згідно з програмою, 

затвердженою МОЗ України, від 08.08.2013 року. 

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за 

спеціальністю «Дитяча хірургія» протягом трьохрічного періоду (36 місяців) 

інтернатури передбачено: 12 місяців навчання на кафедрі дитячої хірургії та 

суміжних кафедрах і 21 місяць стажування на базі лікарні. 

Навчання в інтернатурі є найважливішим і унікальним етапом у підго-

товці майбутнього фахівця. Таким чином, черговість очного та заочного цик-

лів навчання в кожному із трьох навчальних років дає можливість майбутнім 

лікарям спеціалістам з дитячої хірургії у повній мірі засвоїти теоретичні 

питання за різними напрямками та вдосконалити професійні навички з 

основних розділів дитячої хірургії. Отже, комплексне навчання майбутніх 

дитячих хірургів спрямоване на низку компетенцій, якими вони повинні 

оволодіти за період навчання: соціальні, комунікативні, інформаційні та 

навчальні. Науково-технічний прогрес та поява нових діагностичних 

технологій, що його супроводжує, постійно змінюють вимоги до протоколь-

ного супроводу лікувального процесу. Тому для формування кваліфікованого 

фахівця необхідно, починаючи вже з періоду перебування в інтернатурі, та 

протягом всього професійного життя, суворо дотримуватись принципу 

безперервності навчання та базових даних доказової медицини. 

Організація підготовки лікаря повинна бути орієнтована на вивчення та 

впровадження у повсякденну практику сучасних європейських та світових 

стандартів, заснованих на останніх досягненнях медичної науки і практики. 

Підготовка сучасного лікаря-інтерна – дитячого хірурга складається з двох 

напрямків. Перший – накопичення та систематизація теоретичної бази, з 

обов’язковим урахуванням знань із суміжних дисциплін, другий - засвоєння, 

формування та удосконалення власних індивідуальних мануальних вмінь на 

навиків. На жаль, існуючі традиційні шляхи теоретичного вдосконалення, 

такі як вивчення навчальних матеріалів, відвідування практичних занять, 

лекцій та самостійна методична робота, не завжди достатньо ефективні. 

Лікар-інтерн повинен бути орієнтованим на участь у наукових дослідженнях, 

активне відвідування семінарів та тематичних конференцій, на яких 

відбувається обов’язкове обговорення конкретних тематичних клінічних 

випадків. У таких клінічних розборах прикріплений викладач повинен 

виступати у ролі експерта та консультанта при обговоренні проблеми, а також 

керівника для максимально ефективного пошуку і користування 

інформаційними джерелами на паперових та цифрових носіях. При роботі з 
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літературними джерелами особлива увага керівника повинна бути спрямована 

на новизну та достовірність знайденої інформації. Важливою формою 

теоретичного навчання є дискусія, яка передбачає цілеспрямований 

багатосторонній обмін ідеями та думками з певного питання, заохочує до 

участі в її проведенні всіх членів групи, підтримуючи їхню впевненість у 

своїх силах. Застосування в навчальному процесі ситуаційних задач дозволяє 

наблизити до реального життя певну хірургічну тематику, тренує вміння 

вирішувати запропоновані задачі за допомогою альтернативних шляхів.  

У жодному випадку не слід нехтувати такими перевіреними навчаль-

ними заходами, як щоденні ранкові наради, конференції, обходи, участь у 

консиліумах, показових оперативних втручаннях та майстер-класах, чергу-

вання у відділеннях хірургічного профілю в якості помічника лікаря. Клінічні 

демонстрації та розбори дозволяють не тільки зосередитись на теоретичній 

інформації, але й долучитися до когнітивних та візуальних процесів. 

Другий напрямок підготовки майбутнього дитячого хірурга в сучасних 

умовах розвитку медицини чітко ґрунтується на широкому впровадженні в 

практику високотехнологічних інноваційних технологій. Насамперед це 

стосується можливості широкого застосування в діагностичному процесі 

сучасного апаратурного забезпечення, яке постійно удосконалюється: УЗД, 

СКТ, МРТ, ангіографії, фібро-волоконних пристроїв тощо. А це значить, що 

сучасний фахівець повинен не тільки знати принципи роботи цих апаратів, 

але й проводити інтерпретацію отриманих за їх допомогою даних. І це 

повинно займати важливе місце при підготовці лікарів – дитячих хірургів, 

враховуючи, що значна частка дитячої хірургічної патології має вроджений 

характер та на сьогодні може визначатись за допомогою пренатальних 

методів діагностики. І саме викладачі університетських профільних кафедр, 

які є фахівцями найвищого рівня, повинні очолювати обидва ці напрямки, 

оскільки вони в повній мірі можуть забезпечити необхідний підхід до 

навчально-методичного супроводу при засвоєнні новітніх форм та технологій 

у процесі навчання інтернів.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ ОНКОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ 

В.Ю. Бодяка, Ю.Я. Чупровська 

Кафедра онкології та радіології 

Вищий державний начальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Найголовнішою задачею навчально-методичного процесу є покращення 

якості знань студентів. На клінічних кафедрах якість підготовки студентів 

безпосередньо залежить від професійного рівня викладачів. Зазвичай кожен 

викладач на клінічній кафедрі займається одним із напрямків спеціальності, 

якій він приділяє найбільше уваги, а саме опановує нові практичні навики, 

ознайомлюється з сучасною медичною літературою тощо. Це в деякій мірі 

відображається на якості викладання предмету студентам, оскільки 

нерівномірно розприділяється увага на кожну тему заняття. 
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У зв’язку з цим на кафедрі онкології та радіології впродовж 2 років впро-

ваджується нова форма розподілу груп студентів серед викладачів на кож-

ному занятті. 

Дана методика впроваджена на трьох дисциплінах ―Онкологія‖, 

―Радіаційна медицина‖, ―Радіологія‖. Напередодні, кожного робочого дня 

завуч кафедри розприділяє академічні групи студентів серед викладачів, 

враховуючи їх зайнятість з лікувальної роботи, проведення лекційних занять 

тощо. 

Впровадження даної методики на протязі 2 років показала досить добрі 

результати, оскільки це змушує викладачів вчасно заповнити академічні 

журнали та внести оцінки у електронний журнал. Викладач максимально 

приділяє увагу студентам, так як його не відволікає інша робота. Студенти 

мають змогу досконально ознайомитися з різними напрямками предмету, що 

вивчають. Постійно добре готуються до заняття, оскільки не знають, який 

викладач буде проводити останнє. Це підтверджує зростання рівня знань 

студентів, за результатами проведеного порівняльного аналізу оцінок у кінці 

навчального року. Завучу кафедри значно полегшується процес підрахунку 

годин навчальної роботи, що дає змогу легко їх корегувати. 

Дана форма розподілу груп студентів серед викладачів на кожному 

занятті надзвичайно актуальна, коли на кафедрі працює велика кількість 

викладачів за зовнішнім сумісництвом, а також коли відсутні викладачі у 

зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, оскільки відпадає потреба вносити 

зміни до основного розкладу. 

Отже, запропонована форма розподілу груп студентів серед викладачів 

на кожному занятті виявилась досить ефективною, що дає змогу її широко 

застосовувати на різних клінічних кафедрах. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ НА ЦИКЛІ 

ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

«ВЕДЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ВАГІТНОСТІ» 

Т.С. Булик  

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Післядипломна освіта на кафедрі акушерства та гінекології Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» передбачає підготовку лікарів загальної практики та 

сімейної медицини. Навчання передбачає двотижневий курс згідно із 

розробленими робочою навчальною програмою і передбачає удосконалення 

знань і вмінь в області акушерства та гінекології, які потрібні для ведення 

вагітних з фізіологічною вагітністю. Реформування первинної ланки охорони 

здоров’я надає можливість сімейним лікарям динамічно спостерігати за 

перебігом вагітності жінок, які укладали чи укладуть договір з цим сімейним 

лікарем.  
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Робоча навчальна програма включає 50 годин, з яких лекційний 

матеріал викладається за 6 годин, на практичні заняття виділено 20 годин, 

семінарські – 20 годин, контроль отриманих знань та навичок здійснюється 

досвідченими педагогами (4 год). Самостійна робота лікарів дозволяє 

формувати та проявляти свої пошукові здібності у науковому полі новітньої 

інформації. Підготовлений кваліфікований фахівець піднімає престиж і 

значимість професії лікаря у суспільстві, підвищує рівень самооцінки і вимог-

ливості до свого професійного і етичного рівня. Регулярні заняття з досвід-

ченими викладачами допомагають систематизувати та заповнити прогалини в 

знаннях в акушерстві та гінекології, а робота в клініці з практичними 

лікарями допомагає відпрацьовувати практичні навички, реалізовувати свої 

теоретичні набутки на практиці. Слухачі мають змогу працювати з 

симуляційним обладнанням, що якісно покращує практичну підготовку. 

Розбір на практичних заняттях тематичних кейсів та змодельованих ситуацій 

викликає активне обговорення слухачами та дозволяє закріплювати матеріал. 

Володіння цими знаннями дозволяє викладачам більш професійно 

підходити до виконання професійних обов’язків, щодо спостереження за 

вагітними та визначення ознак патології, що потребує негайного скерування 

на вищий рівень надання допомоги.  

 

ПЕРСПЕКТИВИ І ЗНАЧИМІСТЬ ПСИХОДЕРМАТОЛОГІЇ ДЛЯ 

ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ  

М. Ю. Гаєвська 
Кафедра дерматовенерології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В останні роки все частіше трапляються "психосоматичні захворювання". 

Вперше термін «психосоматичний розлад» апропонував в 1818 році лікар 

(Heinroth), а більш широко його почали застосовувати в 50-х роках ХХ 

століття. Психосоматичні захворювання – це хвороби, причинами яких є, 

більшою мірою, психічні процеси, ніж безпосередньо будь-які фізіологічні 

причини.  

Психосоматичні хвороби шкіри складають 14-18% всіх дерматозів. В 

свою чергу у 21% хворих психотерапевтичних стаціонарів виявляють зміни 

на шкірі. Все більшу актуальність серед психоемоційних розладів набувають: 

патомімія, депресія та тривожність, трихотиломанії, дисморфофобії, які 

пов’язані з дерматозом [Кутасевич Я.Ф., Святенко Т.В., Біловол А.М., Болот-

на Л.А., Іщейкін К.Є., Олійник І.О., Гаврилюк О.А., Матюшенко В.П.; Психо-

дерматологія в Україні: сучасний погляд на проблему; 2018 р.].  

Почастішали прояви психічних розладів у пацієнтів дерматологічного 

профілю (30%), що потребує відповідної корекції терапії. Але труднощі 

пов’язані з тим, що тільки 42% дерматовенерологів, лікарів-інтернів в змозі 

діагностувати  психодерматологічні захворювання. 

За даними клінічних спостережень, частота емоційних чинників серед 

інших причин патології шкіри становить від 25 до 50%. Психологічний 
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компонент або симптоми пов`язані з захворюваннями шкіри такими як 

псоріаз, атопічний дерматит, акне, вітіліго, алопеція все частіше спостері-

гаються дерматовенерологами. 

Лікування майже 40% дерматологічних хворих виявляється неефектив-

ним, якщо ігнорувати роль емоційних чинників у розвитку дерматозів. 

Пацієнти з хронічними дерматозами, крім звичайних скарг на свербіж, 

печіння, сухість, косметичний дефект, лущення, характеризуються пасивніс-

тю в міжособистісних контактах, стикаються з труднощами самоствердження. 

Серед пацієнтів, хворих на псоріаз, нейрофіброматоз, розацеа, акне, 

найбільш вагомими симптомами є страх, депресія, суїцидальні тенденції, 

знижена стійкість до стресів. Відбувається формування патологічно замкну-

того кола, коли  наявність захворювання шкіри призводить до підвищеної 

тривожності, невротизації та депресії, а це, в свою чергу, є провокуючим 

фактором рецидиву дерматозу та його хронізації. 

Лікування психосоматичних захворювань є складним процесом, який 

передбачає насамперед взаємодію фахівців різних галузей медицини: 

психологів, психотерапевтів, дерматовенерологів. 

Комплексне лікування дерматозів потребує, окрім традиційних засобів, 

застосування препаратів, які корегують психічний стан хворого, зменшують 

тривожність, дратівливість, покращують сон і настрій. 

Обізнаність дерматологів, лікарів-інтернів, щодо основ психодерма-

тології, має велике значення для успішного лікування хронічних дерматозів. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА 

ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ 

В.С. Гайдичук, О.В. Андрусяк, О.С. Воєвідка,  

Л.В. Каньовська, Г.І. Шумко 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.  Чернівці   

Підготовка майбутнього лікаря-фахівця включає не тільки засвоєння 

знань та оволодіння практичними навичками, а і формування аналітичного 

мислення для вирішення конкретної проблеми на основі аналізу зібраної 

інформації. Науково-дослідна робота (НДР) лікарів-інтернів терапевтів якраз 

передбачає пошук інформації, порівняння даних та формування особистої 

думки стосовно проблеми, яку слід розв`язати. 

Для НДР інтернів використовується аналіз даних, отриманих при 

додаткових методах обстеження, лікування хворих, звіти і науково-практичний 

аналіз діяльності поліклінічних та стаціонарних відділень, спеціалізованих 

служб, порівняльний аналіз показників діяльності закладів (установ) охорони 

здоров’я з такими ж показниками за минулі роки, з середніми по місту, області, 

країні. НДР інтернів включає в себе літературний і патентний пошук, засвоєння 

спеціальних методик. 
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Тематику досліджень визначає план науково-дослідної роботи лікаря-

інтерна, складений виконавцем разом з керівником, викладачем кафедри, з 

урахуванням реальних можливостей виконання в умовах навчання на 

кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних 

хвороб та на базі стажування. 

Результати науково-дослідної роботи лікарі-інтерни доповідають на 

науково-практичних, у т.ч. обв’язково, на підсумковій науково-практичній 

конференції лікарів-інтернів наприкінці другого року навчання (секція 

внутрішніх хвороб). Проведена робота та її результати враховуються при 

атестації інтернів. За результатами науково-дослідної роботи лікарів-інтернів 

Вчена рада вищого закладу освіти може дати рекомендацію найкращим з них, 

які повністю виконали навчальний план та програму інтернатури, до вступу в 

аспірантуру. Слід зауважити, що серед викладачів колективу кафедри 

переважна кількість тих, хто в роки студентства та навчання в інтернатурі 

активно займався НДР. 

Отже, науково-дослідна робота лікарів-інтернів забезпечує набуття 

навичок самостійної роботи з науковою літературою, формує здатність до 

аналізу й узагальнення матеріалу, розвитку клінічного мислення, вільного 

викладу своїх думок, критичне осмислення даних літератури. 

 

СУЧАСНА РОЛЬ БАЗ СТАЖУВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-

ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ» 

І.В. Гараздюк, О.І. Снігуряк, О.В. Злотар, О.І. Гараздюк  

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Надзвичайно важливим етапом підготовки лікарів є післядипломне 

навчання, першим етапом якого є інтернатура. Мета навчання в інтернатурі – 

поглиблення теоретичних знань, опанування і вдосконалення практичних 

навичок за відповідним фахом, підготовка лікарів до самостійної професійної 

діяльності. 

Особлива увага під час навчання в інтернатурі приділяється 

алгоритмізації діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених 

захворювань. Впровадження нових комп’ютерних технологій значно 

розширило і покращило можливості теоретичної підготовки лікарів-інтернів. 

Проте, окрім теоретичної підготовки молодих спеціалістів, особлива увага під 

час навчання в інтернатур повинна приділятись питанням практичної 

підготовки молодих фахівців. 

Тому саме базам стажування приділяється основна роль у практичній 

підготовці лікарів-інтернів. Працюючи в різних відділеннях, лікар-інтерн 

самостійно курує хворих під наглядом завідувача відділення або досвідченого 

лікаря, приймає участь у чергуваннях, самостійно проводить лікарські 

маніпуляції, навчається відповідальності за свої рішення.  

Спочатку лікарі-інтерни працюють як асистенти, потім, з набуттям 

досвіду в роботі, починають працювати самостійно, під наглядом досвідчених 
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лікарів. За правило вважається проведення співбесіди з лікарем-інтерном 

перед тим, як розпочати лікування, де він докладно розповідає хід лікування 

та можливі ускладнення при тій чи іншій клінічній ситуації, і ті заходи, які 

він буде здійснювати. Подібний попередній розгляд всіх деталей хвороби 

дозволяє значною  мірою  запобігти багатьом проблемам під час лікування . 

Знання, здобуті інтерном під час ургентних чергувань, під час самостій-

ної роботи, не можуть бути порівняні із знаннями, отриманими одним тільки 

вивченням теорії. 

Вищезазначена етапність в практичній підготовці лікаря-інтерна на 

базах стажування дозволить покращити технологію післядипломного 

навчання, та забезпечити належний рівень професійної підготовки молодого 

спеціаліста. 

 

НЕВЕРБАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ДІАГНОСТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У 

СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

І.Г. Герасим’юк, Н.В. Гринько 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» 

Невербальна поведінка лікаря на етапі встановлення контакту не менш 

важлива, ніж вербальна. Зокрема, відчуття психологічного контакту дає такий 

важливий елемент невербальної взаємодії, як контакт очима (погляд). Тому на 

перших же секундах професійного спілкування студент та майбутній лікар 

має подивитися в очі своєму пацієнтові, даючи зрозуміти, що готовий уважно 

його вислухати.  

В процесі навчання важливим є підкреслення основних закономір-

ностей невербальної комунікації. У процесі вербальної комунікації лікар 

поступово скорочує фізичну дистанцію: у якийсь момент бесіди він нахи-

ляється ближче до хворого або торкається його руки, уникаючи різких рухів і 

грубих дотиків. Даючи пацієнтові можливість звикнути до скорочення 

міжособистісної дистанції, лікар готує його до фізичного контакту (пальпація, 

перкусія, аускультація).   

Огляд хворого, пов'язаний з фізичним контактом, здійснюється легше, 

якщо він природно включений у процес вербальної комунікації. Після огляду 

лікар задає на завершення ще кілька питань, демонструючи у такий спосіб 

хворому, що він не тільки досліджує соматичні функції, але також надає 

великого значення й психологічній, суб'єктивній стороні патологічного 

процесу. Такий підхід надає професійному спілкуванню «лікар-хворий» 

довірливості взаємин. 

Освічені люди із широким словниковим запасом, точно знаючи 

значення використовуваних ними слів, не мають потреби в їх невербальному 

підкріпленні. Особи ж із невисоким рівнем освіти, обмеженим словниковим 

запасом, що відчувають труднощі з підбором термінів для висловлення думок, 

часто допомагають собі в цьому, супроводжуючи мову жестами. Активна, 

надмірно інтенсивна жестикуляція у хворих зустрічається переважно в стані 
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тривоги, а також при маніакальному збудженні. Депресивний стан пов'язаний 

з домінуванням статичних одноманітних поз, скупих жестів, мімікою 

скорботи й суму.  

У ході взаємодії партнери по спілкуванню можуть різним способом 

розташовуватися по відношенню один до одного. Це допомагає «прочитати» 

психологічний підтекст їхніх взаємин. Виділяють кілька основних позицій. 

1. Позиція «віч-на-віч», навпроти один одного. Ця позиція містить у 

собі елемент конфронтації, вона властива ситуації загострення відносин при 

конфліктах. У терапевтичній ситуації цієї позиції варто уникати.  

2. Позиція «поруч», «пліч-о-пліч» – позиція співробітництва між 

партнерами, яких зв'язує взаємна довіра при відсутності напруги, ворожості. 

Ця позиція характеризує партнерське спілкування, пов'язане з досягненням 

спільних цілей.  

3. Спілкування «через стіл» — практично завжди несе в собі елементи 

відносин в рамках моделі «керівник-підлеглий», з рольовим розподілом і 

виконанням нормативних заборон і приписів, що регламентують спілкування.  

Велике значення для оцінки стану співрозмовника має його поза. Пози 

бувають симетричні й асиметричні. Симетрична поза – елемент формального 

спілкування, вона припускає офіційну, регламентовану взаємодію, нівелюючи 

індивідуальні розходження, так само, як це робить уніформа.  

Лікареві в ситуації його професійного спілкування із хворими бажано 

використовувати невимушені асиметричні, відкриті пози. Особливо 

важливим це буває на самому початку спілкування, при встановленні 

психологічного контакту з пацієнтом. 

Тому у педагогічному процесі важливо також привнесення розуміння, 

що не існує ізольованих захворювань тієї чи іншої системи, необхідно 

формування навичок оцінки цілісного стану хворого. Тому навчання 

навичкам клініко-психопатологічного обстеження повинно включати в себе 

не тільки вміння ставити вірні запитання хворому і помічати відхилення в 

поведінці, але і правильно інтерпретувати виявлені симптоми з урахуванням 

індивідуально-типологічних властивостей особистості хворого,  анамнес-

тичних даних і наявності супутніх захворювань. 

 

САМООСВІТА ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

СТОМАТОЛОГІВ 

О.І. Годованець, Т.С. Кіцак 

Кафедра стоматології дитячого віку 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Стоматологічна галузь розвивається надзвичайно швидкими темпами, 

з’являються нові методи діагностики, сучасні методи лікування, тому 

професійні знання лікарів-інтернів, які були здобуті під час навчання на 

додипломному етапі підготовки, повинні оновлюватися при проходженні 

інтернатури. Одним із завдань очного циклу інтернатури є навчити лікарів-

інтернів самостійно поповнювати свої професійні знання. Удосконалюючи 
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систему самоосвіти лікарів-інтернів стоматологів на кафедрі стоматології 

дитячого віку, значна увага приділяється зв’язку навчання з раніше 

одержаними знаннями та власним професійним досвідом, навчанню пошуку 

та подальшій роботі з сучасною літературою, інтернет-ресурсами, участю в 

on-line семінарах та школах з профільних питань, формуванню наукового 

складу мислення.  

Самоосвіта є найбільш ефективним методом навчання на після-

дипломному етапі підготовки, коли лікарі-інтерни не обмежуються завдан-

нями викладача і літературними джерелами, запропонованими для певної 

теми, а продовжують пошук самостійно. При удосконаленні процесу 

самоосвіти лікарів-інтернів слід приділяти увагу формуванню у них 

наукового способу мислення. Цьому сприяє стимуляція інтересу до нових 

знань, сприймання їх як складової частини з подальшим аналізом, абстрагу-

ванням та узагальненням закономірностей в пізнанні досліджуваної проблеми 

в поєднанні з клінічними випадками. 

Систематична та цілеспрямована робота з формуванням у лікарів-

інтернів стоматологів наукового стилю мислення веде до позитивних змін у 

процесі навчання. Лікарі-інтерни глибше та повніше опановують професійні 

знання, усвідомлено підходять до власних пізнавальних дій, що стає 

закономірним результатом їх творчої діяльності. 

 

МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ У НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ  

О.І. Годованець, А.А. Шостенко 

Кафедра стоматології дитячого віку 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

у реаліях сьогодення, вища медична освіта вимагає впровадження в 

навчальний процес нових та ефективних навчальних методик, і це стосується 

не тільки аудиторної роботи, але й самостійної роботи студентів. 

Застосування та вирішення ситуаційних задач у навчальному процесі 

сприяє розвитку критичного мислення у майбутніх лікарів, дає змогу 

проаналізувати ситуацію та прийняти правильне рішення, що є необхідним 

для їх професійної діяльності в майбутньому. 

На кафедрі стоматології дитячого віку ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет» впроваджено складання ситуаційних 

завдань в якості самостійної роботи лікарів-інтернів І року навчання за 

спеціальністю «Стоматологія». Кожному лікарю-інтерну пропонується склас-

ти одну ситуаційну задачу до семінарського заняття, самостійно обравши 

цікаву йому тему. Лікар-інтерн моделює клінічну ситуацію, складає умову 

задачі, питання до неї, надає правильну відповідь. Для виконання поставле-

ного завдання лікарям-інтернам необхідно не просто мати базовий рівень 

знань за темою, але і опрацювати та вивчити додаткову літературу та інші 

інформаційні ресурси. 
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За результатами проведених семінарів лікарям-інтернам було запро-

поновано заповнити анкету, яка оцінювала ефективність впровадження цієї 

методики в процес навчання. 88 % лікарів-інтернів відзначили, що самостійне 

моделювання ситуаційних задач допомогло більш досконало вивчити обрану 

тему з повним розумінням навчального матеріалу. 

Таким чином, важливість методики полягає в тому, що вона розвиває 

творчі та аналітичні навички у майбутніх лікарів, сприяє формуванню досвіду 

використання отриманих знань на практиці, допомагає відчути тісний зв'язок 

між об’єктом дослідження та майбутньою практичною діяльністю. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ CBL (CASE-BASED LEARNING) У СИСТЕМУ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ З ФАХУ «НЕОНАТОЛОГІЯ» 

Ю.Д. Годованець 

Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

На сучасному етапі розвитку системи медичної освіти змінюються 

підходи до навчального процесу, які спрямовані на активне залучення 

студентів, лікарів-інтернів (резидентів) та лікарів-слухачів безпосередньо до 

вивчення запропонованих проблемних питань. Традиційно освітня система 

включає побудову теоретичної основи у вигляді лекційного матеріалу, який 

студенти та лікарі отримують здебільшого шляхом пасивного слухання, 

обговорення основних проблем та пошуку їх вирішення на семінарських 

заняттях, а також самостійної підготовки. У подальшому отримані теоретичні 

знання та навички впроваджуються у практичну діяльність безпосередньо на 

робочому місці. Сучасні медичні школи розуміють важливість включення 

клінічної роботи на ранніх стадіях навчання з поєднанням фундаментальних 

та клінічних наук як можливість створення вертикальної інтеграції. 

Використання клінічних випадків у процесі підготовки медичних 

фахівців називається навчанням, яке засновано на випадках (сase-based 

learning, CBL). Одне з визначень даного метода навчання було запропоновано 

Thistlewaite J. E. та співав. (2012), які зазначили, що основною метою CBL є 

підготовка студентів для клінічної практики шляхом поєднання теорії з 

практикою за допомогою використання автентичних клінічних випадків. CBL 

використовується для передачі знань у різних галузях охорони здоров'я. 

Можливе використання декількох способів впровадженні CBL: «жива» 

презентація випадку з описом реального або модельованого пацієнту, «веб» 

презентація – із застосуванням комп'ютеру або веб-інтерфейсу, та змішана – з 

використанням більше двох модальностей (лекція, обговорення в малих 

групах, взаємодія з пацієнтом). 

Очевидно, що визначення даного типу навчання вимагає принаймні: (1) 

клінічного випадку, (2) деяких видів запиту з боку студента/інтерна/лікаря 

щодо усієї інформації, яку необхідно засвоїти, (3) інформації, яка 

представлена таким чином, щоб витрачати не надто багато часу на вивчення 
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теоретичної основи, та (4) викладацького складу та/або керівництва/ 

обговорення, що забезпечує досягнення цілей навчання. Виходячи з того, що 

проблема є очікуваною та відомою, інформація не може бути абсолютно 

новою. Якщо відомості щодо проблеми або шляхи її вирішення є новими, 

дана інформація має бути представлена поруч із клінічним випадком. 

За сучасним визначенням CBL є формою навчання, яке включає 

клінічний випадок, проблему або питання, що вирішуються, зі встановленим 

набором цілей навчання та вимірюваним результатом. Слід зазначити, що 

деяка, але не вся, інформація представлена до або під час навчання, а частина 

інформації виявлена під час вирішення проблеми або відповіді на запитання. 

Учасник отримує деякі з цілей навчання протягом сеансу CBL, незалежно від 

того, чи є він «живим», за допомогою веб-сайту або на папері. Навпаки, якщо 

вся інформація була надана до або під час сесії без необхідного запиту, це 

було б просто лекцією або читанням.  

CBL впроваджено у систему післядипломної освіти та безперервного 

професійного розвитку лікарів з фаху «Неонатологія» на кафедрі педіатрії, 

неонатології та перинатальної медицини БДМУ. Розроблено кейси на теми 

«Первинна реанімація новонароджених», «Постреанімаційна допомога», 

«Неонатальна жовтяниця», «Респіраторні розлади», «Неонатальні інфекції» 

тощо. 

Алгоритм проведення заняття включає наступне: 

1) вступну частину, на якій викладач оголошує навчальні цілі заняття, 

методи, задачі та основні етапи роботи, роздає кейси, які об'єднані однією 

тематикою;  

2) індивідуальну роботу над кейсом – читання тексту та аналіз ситуації; 

3) розбір кейсів у малій групі (3-5 учасників) з визначенням основних 

причин клінічного випадку, знаходження найбільш оптимальної стратегії 

діагностичного пошуку та медичного менеджменту з відповідною 

аргументацією, підготовка до презентації результатів роботи у малих групах; 

4) дискусія у загальній групі (10 учасників) з представленням 

результатів обговорення кожного кейса та визначенням пари «доповідач-

опонент»; 

5) заключний виступ викладача, який надає оцінку висновкам по 

кожному кейсу окремо та загальному обговоренні, а також зазначає помилки 

та ті стратегії, які не були висвітлені під час дискусії. 

Результати роботи показують, що використання методики CBL значно 

підвищує мотивацію лікарів-інтернів (резидентів) та лікарів-слухачів до 

навчання, формує їх відповідальність за власні результати навчання, надає 

можливість застосовувати отримані теоретичні знання та навички для 

вирішення конкретних практичних проблем. Крім того, засвоюються навички  

критичного мислення, використання принципів доказової медицини, а також 

вміння працювати у команді, удосконалювати навички самонавчання в 

системі безперервної медичної освіти. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИЧНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ - ХІРУРГІВ НА ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ 

Ф.В. Гринчук 

Кафедра хірургії № 1 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Одним з пріоритетних завдань реформування медичної галузі є 

покращення якості практичної підготовки на всіх етапах підготовки лікарів, 

зокрема, на післядипломному. Водночас ефективне наочне навчання 

прийомам хірургічної техніки часто утруднене, а іноді й неможливе, 

внаслідок низки причин. Серед них неможливість завжди забезпечити 

наявність відповідних хворих у клініці чи виконання певних хірургічних 

втручань, складність адекватного спостереження за ходом операції 

безпосередньо в операційній, етичні проблеми, пов’язані з перебуванням в 

останній сторонніх осіб, особливо за психоемоційного напруження 

операційної бригади, що виникає під час нестандартних ситуацій. Заразом, 

теоретичний схематичний розбір певних практичних випадків із лікарями не 

дає змогу належним чином відтворити клінічні особливості. Отож, вивчення 

питань тактики й операційної техніки залишається одним із проблемних 

моментів післядипломної підготовки лікарів-хірургів. 

Утім оптимізувати даний розділ підготовки лікарів-хірургів можна з 

допомогою застосування сучасних технологій. На кафедрі хірургії № 1 

проведено обладнання операційного блоку базового хірургічного відділення 

відеоапаратурою, яка дає можливість дистанційного спостереження за ходом 

хірургічних втручань, що виконуються. Окрім того, важливу роль відіграють 

сучасні індивідуальні девайси, зокрема смартфони, з допомогою яких можна 

фільмувати хід хірургічних втручань в умовах будь-якої операційної, зокрема 

під час виконання складних нестандартних операцій у районних лікарнях чи 

інших закладах, де найдосвідченіші співробітники кафедри надають 

консультативну й лікувальну допомогу. Використання таких засобів дозволяє 

одночасно вирішити декілька важливих проблем. 

Зокрема, протягом трансляції операції лікарі разом із викладачем 

безпосередньо спостерігають за її ходом. Водночас вони перебувають в 

окремому приміщенні й не заважають операційній бригаді. Огляд 

операційного поля значно кращий, ніж з-за спини хірургів в операційній, 

оскільки відеокамера, вмонтована в операційну лампу, скерована в глиб 

операційної рани. Коментарі та зауваження не заважають хірургам, тож, є 

можливість вільного обговорення інтраопераційної ситуації. 

Попри це, проводиться запис ходу хірургічних втручань. Такі 

відеосюжети утворили банк даних, що зберігається на кафедрі. Цей банк 

містить також ролики, записані з допомогою сучасних девайсів. 

Співробітники кафедри створили й редагують власні канали на відеохостингу 

YouTube, де викладають власні навчальні відео, доступ до яких має кожен 

охочий. 
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Отож, на практичних заняттях можна продемонструвати необхідний 

сюжет, проаналізувати конкретну клінічну ситуацію, критично розібрати 

застосовану тактику й технічні прийоми, не порушуючи принципи етики й 

деонтології. Кожен із присутніх може вільно висловитись. За потреби певні 

кадри можна розглядати тривалий час, зокрема уповільнено, для більшої 

наочності. Такий спосіб навчання має значну перевагу, яка полягає у 

відсутності персоніфікації лікаря в разі наявності певних тактичних чи 

технічних помилок. 

Банк відеосюжетів використовується також і для підготовки презен-

тацій лекцій. Їхнє застосування суттєво збільшує наочність теоретичного 

матеріалу, оскільки конкретно демонструє відповідні положення. 

Лікарі, за потреби, переглядають матеріали в режимі on line протягом 

підготовки до практичних занять. Попри це матеріали, викладені на YouTube, 

можна, за потреби, використовувати безпосередньо впродовж практичної 

діяльності в разі подібних клінічних ситуацій. 

Така форма навчання є ефективною і для підготовки студентів 4 і 6 

курсів. Поряд із означеними перевагами, у випадку зі студентами слід 

зазначити ще одну. Це можливість демонстрації певної операції на 

практичному занятті, обравши найбільш показовий, класичний її варіант. 

Важливо, що такі операції можна демонструвати, попередньо ознайомивши 

студентів із реальними клінічними даними конкретного пацієнта. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ АСПЕКТІВ РОЗАЦЕА ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ  

О.І. Денисенко, М.П. Перепічка, М.В. Сторожук, М.С. Гнідан 

Кафедра дерматовенерології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У контексті реформування медичної галузі в Україні та збільшенням 

кількості звернень до лікарів загальної практики - сімейної медицини із 

дерматологічною патологією, важливим аспектом при викладанні 

дерматовенерології лікарям сімейної практики є висвітлення аспектів розацеа 

(рожевих вугрів) – поширеного хронічного дерматозу, який проявляється 

ураженням шкіри обличчя.  

Актуальність розацеа зумовлена поширеністю дерматозу (від 5% до 

12% у структурі патології шкіри), а також його клінічними  особливостями – 

ураженням відкритих ділянок шкіри (обличчя), тенденцією до тривалого  

хронічного перебігу, резистентного до лікування, що є причиною 

психоемоційних розладів у пацієнтів, зниження їх працездатності та соціальної 

активності. При підготовці лікарів загальної практики – сімейної медицини 

акцентується увага на тому, що розацеа – це дерматоз із поліфакторним 

етіопатогенезом, його розвиток відбувається внаслідок комплексного впливу 

низки екзогенних (інсоляція, миючі, косметичні засоби тощо) та ендогенних 
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чинників (розлади ендокринної та нервової регуляції, вегетативні дисфункції, 

захворювання шлунково-кишкового тракту, зміни імунологічної реактивності, 

надмірне розмноження  кліщів Demodex folliculorum і Demodex brevis тощо), 

тому в плані ефективного лікування і профілактики загострень дерматозу 

пацієнти повинні бути комплексно обстеженими з метою виявлення всіх 

можливих етіопатогенетичних чинників дерматозу. Клінічно розацеа 

проявляється почервонінням шкіри обличчя, появою телеангіектазій, 

запальних вузликів (папул), гнійничків (пустул), зрідка – вузлових утворень, 

які є характерними і для інших гострих та хронічних дерматозів, таких як 

фотодерматози, червоний вовчак, вугрова хвороба, туберкульозний вовчак та 

ін., що вимагає проведення відповідної діагностики та диференційної діагнос-

тики. У зв’язку з цим під час читання лекцій та проведенні практичних занять 

з лікарями загальної практики – сімейної медицини на теми: «Дерматити», 

«Дифузні захворювання сполучної тканини», «Туберкульоз шкіри» у плані 

диференційної діагностики розглядаються аспекти етіопатогенезу і клінічних 

проявів розацеа із використанням фотоілюстрованих навчально-наочних 

засобів, у тому числі клінічних фотоілюстрованих ситуаційних задач. 

Водночас майбутні лікарі сімейної практики повинні бути ознайомлені з 

основними принципами лікування та реабілітації пацієнтів із розацеа, які 

передбачають не лише системну та топічну терапію клінічних проявів 

дерматозу, але й лікування супутніх соматичних захворювань, санацію 

хронічних осередків інфекції, імунокорекцію тощо, які спрямовані та основні 

патогенетичні ланки розацеа і попередження розвитку рецидивів дерматозу у 

майбутньому.   

Отже, поширеність розацеа, поліфакторність етіопатогенезу дерматозу 

та подібність його клінічних проявів з іншими захворюваннями шкіри визна-

чають актуальність розгляду аспектів розацеа при викладанні дерматовене-

рології лікарям загальної практики – сімейної медицини, що сприятиме 

підвищенню рівня їх фахових знань з аспектів діагностики, диференційної 

діагностики та тактики ведення хворих на розацеа. 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ З ЛІКАРЯМИ-ІНТЕРНАМИ ПЕРШОГО 

РОКУ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНІСТІ ОРТОПЕДІЯ І 

ТРАВМАТОЛОГІЯ 

А.Т. Зінченко, В.Л. Васюк, І.Г. Бірюк 

Кафедра травматології та ортопедії  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Впродовж першого року навчання лікарі-інтерни зі спеціальності 

ортопедія і травматологія проходять очний цикл на кафедрі травматології і 

ортопедії тривалістю 6 місяців (01.09.2018 р. - 28.02.2019 р.) і заочний цикл 

терміном 5 місяців (01.08.2018 р. – 31.08.2018 р., 01.03.2019 р. – 27.07.2019 р.) 

У цьому навчальному році (2018-2019) навчаються 14 лікарів-інтернів, 

які склали 2 групи: 1-18 (7 лікарів-інтернів на базі травматологічного 

відділення дорослих Обласної комунальної установи «Лікарня швидкої 
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медичної допомоги» м. Чернівці) та 2-18 (7 лікарів інтернів на базі 

ортопедично-травматологічного відділення Обласної клінічної лікарні 

м. Чернівці). 

Семінарські заняття та лекції проводились одночасно в двох групах на 

базі Обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» 

(професор Васюк В.Л., доцент Ковальчук П.Є., доцент Гасько М.В.) 

практичні заняття групі 1-18 проводились також на цій базі. Практичні 

заняття в групі 2-18 проводилися на базі Обласної клінічної лікарні доцентом 

Зінченко А.Т. 

Багато часу займають у лікарів-інтернів суміжні дисципліни, модуль 

«Невідкладні стани», а також пробні контрольні роботи по складанню Кроку-

3, що також підвищує рівень їх професійної підготовки. 

Чергування лікарів-інтернів здійснюються на обох базах. Ургентність 

травматологічного відділення для дорослих в Обласній комунальній установі 

«Лікарня швидкої медичної допомоги» складає шість днів на тиждень, а 

ортопедично-травматологічного відділення Обласної клінічної лікарні – один 

день. Крім того, цілодобові дорослий та дитячий травмпункти знаходяться на 

базі Обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» м. 

Чернівці.  

Для постійного контролю лікарів-інтернів викладачем контролюється 

щоденна присутність їх на очному циклі (з 8.30 ранку). Навчання лікаря- 

інтерна включає участь у п’ятихвилинках, де чергові лікарі доповідають про 

хворих, що поступили за добу, особливості проведених оперативних втручань 

за минулий день, планування операцій на сьогодні, участь у загальних 

клінічних обходах з розбором важких хворих, огляд цікавих випадків при 

перев’язках. Викладачем здійснюється контроль присутності на чергуваннях 

згідно графіку, контроль написання рефератів та їх перевірка. З 10.00 лікарі-

інтерни можуть бути присутні на заняттях із суміжних дисциплін. 

Таким чином, оптимізація навчання лікарів-інтернів підвищує якість їх 

підготовки з ортопедії та травматології.    

 

ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ КЛІНІЧНИХ ЗАВДАНЬ – 

ОБОВ’ЯЗКОВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

С.І. Іващук, О.В. Косяченко 

Кафедра сімейної медицини 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Підготовка кваліфікованих лікарів-спеціалістів є основним завданням 

вищої медичної школи. ВНЗ постійно намагається покращити методично 

процес викладання, підняти його на вищий якісний рівень, застосовуючи 

різноманітні методики. При цьому, професорсько-викладацький склад 

навчального закладу звертає більше уваги на методику подання матеріалу чи 

технічне забезпечення навчального процесу сучасними гаджетами і залишає 

поза увагою здатність чи уміння лікаря-інтерна мислити клінічно. Часто 

цьому сприяє і відсутність тематичних хворих, і тоді опрацювання теми 
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зводиться до банального повторення матеріалу (знань), що отримано на 

додипломному етапі. Зрештою це обмежує готовність інтерна до самостійної 

практичної роботи в умовах нестандартних, нетипових клінічних випадків і 

застосування отриманих знань як інструмента своєї роботи. 

Важливим компонентом навчального процесу в інтернатурі, на нашу 

думку, є широке застосування ситуаційних клінічних завдань. Якщо на 

додипломному етапі все більшого значення набуває створення симуляційних 

центрів, які забезпечують, доповнюють практичний компонент знань та умінь, 

з відпрацюванням окремих лікувальних заходів, то на післядипломному етапі 

лікарі-інтерни опиняються в ситуації розгубленості перед різноманіттям 

клінічних проявів хвороби чи поєднанням кількох захворювань. На заочному 

циклі стажування лікарі-інтерни переважно обмежені спогляданням клінічної 

роботи старших колег і не завжди отримують пояснення діагностично-

лікувальних дій за того чи іншого клінічного випадку. Очний цикл часто 

зводиться до повторення тем навчального плану, підготовки до складання ЛІІ 

Крок 3. На кафедрі сімейної медицини стали широко застосовувати в 

навчальному процесі моделювання різноманітних клінічних ситуацій за 

різного перебігу тієї чи іншої нозології, за різної локалізації процесу, з 

урахуванням наявності супутньої патології, стимулюючи і заохочуючи 

інтернів до логічного мислення та комплексного оцінювання стану хворого, 

визначення необхідних діагностичних заходів за конкретної ситуації, їх 

важливість і доцільність. Такі вправляння інтернів з віртуальним хворим є для 

них пробою сил, можливістю побачити і оцінити себе як лікаря. З іншого 

боку, власні успіхи інтерна в розборі клінічного випадку психологічно 

підтримують його становлення як лікаря та сприяють мотивації до вивчення 

медицини. 

Виходячи зі сказаного вище, використання ситуаційних клінічних 

завдань, на нашу думку, має бути обов’язковою складовою навчального 

процесу в інтернатурі, що підвищить її ефективність і сприятиме підготовці 

готового до самостійної роботи спеціаліста. 

 

ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНТЕРНІВ 

А.Г. Іфтодій, В.І. Гребенюк 

Кафедра хірургії No2 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Проблема починається ще з середньої освіти. Недостатня база, 

відсутність широкого світогляду в базових природничих науках не дає 

можливості створити уяву про цілісність функціонування організму людини в 

цілому і оцінити взаємостосунки з оточуючим середовищем та його вплив на 

організм. 

Тестова система навчання викликає девіацію свідомості та намагання 

стандартизувати людину, розкладаючи її хвороби на окремі складові без 

усвідомлення взаємодії різних органів та систем, що призводить до 
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використання посиндромного лікування, а не прагнення до оздоровлення 

організму в цілому.  

Надлишок реклами медичних препаратів в ЗМІ формує хибну уяву про 

легкість виліковування захворювань окремими препаратами з применшенням 

ролі медичного персоналу в лікувальному процесі. Це супроводжується 

нівелюванням поваги в суспільстві до лікарів і зменшенням престижності 

медичних спеціальностей. Такі стереотипи розповсюджуються й на 

законодавчий рівень і перешкоджають адекватному фінансуванню медичної 

галузі. Молоді нецікаво працювати за старими технологіями за невеликі 

кошти.  

Рутинна система вищої медичної освіти, що базується на зазубрюванні, 

може дати непогану теоретичну підготовку. Практичні навички студенти 

повинні опановувати в 2 етапи. Перший – на стимуляторах і манекенах. Після 

складання цього етапу на старших курсах обов’язковим є навчання в складі 

невеликих груп на клінічних кафедрах. Потрібно набування досвіду 

(копіювання поведінки) у старших колег, насамперед у викладачів клінічних 

кафедр. У зв’язку з чим потрібно підтримувати або підвищувати професійний 

клінічний рівень цих викладачів, що неможливо при обмеженні доступу до 

лікувального процесу. Доступ викладачів до лікувального процесу 

обмежений, тому що вони не мають чіткого правового статусу в лікарні 

(консультативне право). Участь в лікувальному процесі не повинна залежати 

від керівника кафедри та базового керівника відділення практичної охорони 

здоров’я. Співробітники кафедри повинні бути сумісниками на базовій 

клінічній кафедрі (принайні, асистенти). Збагачення клінічного досвіду і 

доступ до лікувально-діагностичного процесу надасть можливість 

демонструвати студентам цікавих тематичних хворих без обмежень доступу. 

Складність проходження проміжних ланок оцінювання знань та вмінь 

становлення доктора повинна мати достойну мотивацію. Інакше суспільство 

буде мати кадровий провал, який потрібно бути кимсь заміщати (можливо, 

іммігрантами, які не адаптовані до системи організації охорони здоров’я в 

Україні. Мотивацію майбутніх лікарів можна стимулювати достойною 

зарплатою, належними умовами праці, можливо, пільговими квартирами, 

диференційованим віком виходу на пенсію тощо. 

Система підготовки медичних кадрів повинна опиратись на чітку 

концепцію побудови системи надання медичної допомоги. Якщо беруться за 

основу міжнародні стандарти надання допомоги, то слід на рівні всієї країни 

чітко визначити чіткий (а не орієнтовний) перелік міжнародних стандартів, 

якими можна користуватись, і створити для їх виконання належну 

матеріальну базу. Це саме обладнання повинно бути у університетських 

центрах та обов’язково в усіх базових клінічних лікарнях, де навчаються 

студенти і інтерни. Програми підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я 

повинні бути уніфіковані в усіх ВНЗ та переглянуті, відповідно до ОКХ ТА 

ОПП. Загальнодержавні підручники та посібники вирівняють рівень 

підготовки фахівців в різних регіонах. Недоцільне штучне рейтингування 

наукових співробітників та ВНЗ, залежно від кількості та якості методичних 
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матеріалів і підручників, які використовуються лише у конкретному 

університеті. Доцільним є створення єдиного інформаційного простору з 

сервером дистанційного навчання (міжуніверситетського, під егідою МОЗ, 

МОН тощо). Можуть бути окремі сервери (сайти) університетів, на яких 

додатково розміщуються навчальні матеріали. Етапи оцінювання (ЕККІ, МЛІ) 

не повинні бути стресовими, а оцінювальними. Якщо в майбутній роботі 

будуть використовуватись міжнародні протоколи, то іспити повинні 

складатись з міжнародних тестів, відповідно до протоколів. База тестів 

повинна бути перероблена і в повному обсязі навчальні програми повинні 

бути адаптовані до вимог іспитів.  

Для підвищення ефективності навчального процесу слід відмовитись 

від формалізації на паперових носіях методичних матеріалів навчального 

процесу. Слід створити національну базу навчальних відео матеріалів, 

прорецензованих та затверджених компетентними органами. Якщо 

використовується стандартизація вимог в оцінюванні знань та вмінь 

випускників, і подальшій практичній роботі, то повинна бути проведена 

належна стандартизація організації навчального процесу на 

загальнонаціональному рівні. 

Інтерни повинні набувати теоретичну і практичну підготовку під час 

очного і заочного курсів навчання. Для підняття ролі заочного циклу 

навчання потрібно законодавчо передбачити можливість зарахування 

закордонного тематичного стажування, як частини інтернатури.  

Курси тематичного удосконалення повинні проводитись за кошти 

базових лікувальних установ. Тоді зростуть вимоги до проведення курсів. 

Визначення тематики, залежно від потреб практичної охорони здоров’я. Для 

досягнення гнучкості у політематичності циклів удосконалення, слід 

зменшити формальну складову у методичному забезпеченні проведення 

курсів.  
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

ДЛЯ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА І 

ГІНЕКОЛОГІЇ 

І.В. Каліновська 

Кафедра акушерства і гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

Враховуючи впровадження в лікарську практику сімейної медицини як 

першої ланки, яка стикатиметься з усіма пацієнтами, зокрема і з вагітними,  в 

число завдань якої поміж інших ввійде і диспансерний нагляд вагітних, 

кафедрою акушерства і гінекології проводяться цикли тематичного 

удосконалення «Ведення фізіологічної вагітності». 

Даний цикл створений з метою навчання лікарів надавати відповідну 

допомогу вагітним  в сільських лікарських амбулаторіях, оглядових кабінетах 

поліклінік, амбулаторіях загальної практики. В програмі передбачено 

вивчення організації диспансерного нагляду за вагітними: первинний огляд, 
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необхідні обов’язкові та додаткові обстеження, ведення медичної 

документації, визначення груп ризику, плану ведення вагітної та за 

необхідності своєчасної госпіталізації  в акушерський стаціонар. Крім цього, 

звертається увага на загрозливі стани вагітних, ознаки, що свідчать про 

страждання плоду. Лікарі вчаться не лише спостерігати фізіологічну 

вагітність, а і своєчасно виявляти порушення в нормальному її перебігу, щоб 

за необхідності скерувати жінку в спеціалізований медичний заклад. 

Створено комплекс тестових питань, проводиться фантомний курс по 

первинному огляду та акушерському обстеженню вагітних. Навчання 

проводиться на базі жіночої консультації для кваліфікованого оволодіння 

навичками ведення акушерського прийому вагітних. Використовуються 

матеріали та відеофільми з питань анатомії та фізіології розвитку вагітності 

та особливостей її перебігу.  

Отже, даний цикл сприятиме становленню сімейних лікарів як 

повноцінних, досвідчених спеціалістів, що зможуть кваліфіковано підходити 

до диспансерного нагляду за вагітними, своєчасно виявляти ускладнення 

перебігу вагітності та направляти на консультацію до акушер-гінеколога.  

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ 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 

В Україні в рамках програми реформування галузі охорони здоров’я 

важливим стратегічним завданням Міністерства охорони здоров’я є 

модернізація системи вищої медичної освіти із забезпеченням відповідно до 

потреб галузі підготовки спеціалістів, яких потребують центри первинної, 

вторинної, третинної ланки медико-санітарної допомоги населенню. 

Процес оптимізації навчання лікарів-інтернів зі спеціальності «Медична 

психологія» на кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 

направлений на підвищення мотивації оволодіння спеціальністю. Це 

обумовлює розробку нових методик викладання в інтернатурі, удосконалення 

методичних розробок з перевагою проблемних, практичних та семінарських 

занять, поповнення завдань підвищеної складності. На кафедрі для лікарів-

інтернів розроблені мультимедійні презентації лекцій з метою формування 

здатності до самостійної практичної діяльності пропонуються  різні види 

занять: робота з пацієнтами психіатричного профілю, ділові ситуаційні ігри, 

дискусії, клінічні розбори, реферативні семінари тощо. Широко 

застосовуються кейс-методи.  

Кейс-метод - інструмент, що дозволяє застосувати теоретичні знання 

для вирішення практичних завдань. Метод сприяє розвитку в інтернів 

самостійного мислення, вміння вислуховувати і враховувати альтернативну 

точку зору, аргументовано висловити свою. За допомогою цього методу 

інтерни мають можливість проявити і удосконалити аналітичні та оціночні 
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навички, навчитися працювати в команді, знаходити найбільш раціональне 

рішення актуалізованої проблеми. Методика сприяє розвитку різних 

практичних навичок. Усі разом вони можуть бути описані однією фразою - 

творче рішення проблеми, формування вміння аналізу ситуації і прийняття 

рішення. Спільно з керівником заочної бази інтернатури згідно графіка 

сумісної роботи проводяться науково-практичні, клінічні конференції. 

Засвоєння практичних навичок та умінь проводиться під час курації 

хворих під контролем керівника. Ефективність підготовки на заочній базі в 

значній мірі залежить від особистості безпосереднього керівника, його 

кваліфікації, педагогічної майстерності. І в цьому важливий індивідуальний 

підхід до навчання. А він забезпечується тим, що кожний викладач в 

невеликих по кількості групах має можливість навчити інтернів основам 

лікарського мислення, навчити обґрунтовувати та формулювати попередній 

діагноз, складати план обстеження, проводити диференційну діагностику, 

формулювати заключний діагноз, призначати лікування та програму 

реабілітації. Особливої уваги в навчанні лікарів-інтернів заслуговує 

проведення клінічних розборів пацієнтів. У процесі підготовки до клінічного 

розбору хворого лікарю-інтерну потрібно ознайомитися з історією проблеми, 

з сучасною літературою та електронними носіями інформації по даному 

питанню, міркувати, радитись, психологічно готуватися до обговорення в 

великій аудиторії слухачів. Такий підхід стимулює, активізує, мотивує 

інтернів активно приймати участь в лікувально-діагностичному процесі 

відділення поруч з лікарями та співробітниками кафедри. А блискуча 

доповідь лікаря-інтерна на клінічному розборі - це висока оцінка праці його 

наставників. Наш досвід викладання у лікарів-інтернів зі спеціальності 

«Медична психологія» засвідчив необхідність формування окремого підходу 

у вивченні психопатологічних синдромів, додаткових методів обстеження 

психічно хворих, психокорекційних і психотерапевтичних методик. 

Таким чином, застосування такого підходу надасть змогу підвищити 

рівень підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності «Медична психологія». 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ 

РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ НА ЦИКЛІ ТЕМАТИЧНОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОТЕРАПІЇ» 

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 проведення тематичного вдосконалення лікарів різних 

спеціальностей на післядипломному етапі із циклу «Актуальні питання 

психотерапії» є вивчення основ психотерапії, оволодіння основними 

методами психотерапії, вдосконалення вміння застосовувати методи та 

прийоми психотерапії у лікуванні та реабілітації хворих. Адже кваліфікована 

допомога хворим може бути надана лише при комплексному підході, коли в 

рівній мірі враховані медичний, психологічний та соціальний аспекти. 
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На лекціях слухачі знайомляться із основними напрямками у зарубіжній 

і вітчизняній психокорекційній та психотерапевтичній практиці, методами та 

формами психотерапії, показаннями і протипоказаннями для застосування 

різних методів психотерапії і психокорекції із врахуванням нозологічної та 

вікової специфіки, критеріями і методами оцінки ефективності психотерапії. 

На практичних заняттях основна увага приділяється засвоєнню 

слухачами циклу основних методик спецiальної психотерапії, серед яких 

широко використовуються рацiональна, сугестивна психотерапiї, техніки 

самонавiювання, аутогенне тренування, наркопсихотерапiя та iн. Підготовка 

до практичних занять здійснюється згідно методичних вказівок і з 

використанням навчальних матеріалів, що розміщені на сайті університету. 

Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап 

еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної 

дошки й комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до 

електронної, від звичайної до віртуальної аудиторії. 

Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для 

підвищення ефективності освітнього процесу. Велика роль надається методам 

активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам. Згідно 

Тимчасового положення про електронний навчальний курс у середовищі 

«MOODLE» в його структуру включено інформацію про курс, який 

викладається. 

Загальна частина (організаційно-методичний блок) містить календарні 

та тематичні плани лекцій, практичних занять, принципи оцінювання, 

методику проведення заліку, графік відробіток та консультацій, глосарій. 

Тематичні розділи створені відповідно до тематичного плану практичних 

занять. Кожний тематичний розділ містить методичні вказівки для 

самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття, «конспекти», 

наочні матеріали (навчальні таблиці, дані додаткових методів дослідження, 

відеосюжети, анімація, презентації тощо), а також засоби самоконтролю та 

перевірки знань у тренінговому та контролюючому режимах. Лекції, 

практичні заняття та самостійна робота лікарів спрямовані на розуміння 

сучасних поглядів на психотерапію та психокорекцію; засвоєння сучасних 

методів та прийомів психотерапії для диференційованого застосування їх у 

клінічній практиці. Електронний курс систематично оновлюється новими 

відеосюжетами, презентаціями, навчальними таблицями, анімацією, 

ситуаційними задачами. 

Таким чином, впровадження сучасних інноваційних технологій 

навчання лікарів на післядипломному етапі дозволяє оптимізувати роботу 

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. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-

ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХІАТРІЯ, НАРКОЛОГІЯ» 

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 

У теперішній час психіатрія переживає етап реформування. З одного 

боку, змінюється сама служба психіатричної допомоги, скорочується загальна 

кількість ліжок, здійснюється перехід надання допомоги з акцентом на 

амбулаторний прийом більшої частини пацієнтів. З іншого боку, 

реформується служба сімейного лікаря з метою покращення якості надання 

допомоги і наближення служби до населення в міській і, особливо, сільській 

місцевості. 

На курсі психіатрії та медичної психології навчання лікарів-інтернів 

проводиться на основі поєднання класичних методичних засад викладання 

психіатрії, наркології у вищій медичній школі з новітніми технологіями 

навчання. Для цього навчальний процес на очному циклі складається з трьох 

частин: а) лекції; б) практичні заняття з тестовим контролем вихідного рівня 

підготовки, з усним опитуванням для перевірки засвоєння вузлових питань 

психіатрії та з обов’язковим клінічним розглядом психічно хворих, 

вирішенням клінічних задач; в) самостійної позааудиторної роботи студентів 

по засвоєнню питань навчальної програми. Високий динамізм, запровадження 

новітніх технологій у різних сферах життя вимагає від студента постійного 

засвоєння та вдосконалення знань, належного інтелектуального розвитку, 

комунікативних здібностей, самостійного та творчого підходу до прийняття 

рішень, формування навичок. Цьому сприяє активне впровадження прогре-

сивних освітніх технологій, комп’ютеризація та інформатизація всіх його 

етапів, розвиток дистанційної форми навчання. Запровадження тестового 

контролю рівня знань студентів відповідає вимогам уніфікованості і 

стандартизованості, одночасного охоплення контрольним тестуванням усіх 

студентів, що дає можливість робити „зрізи успішності‖ з меншою витратою 

часу. Задачі в тестах наближені до клініки з урахуванням вивчених на інших 

кафедрах тем. Це дозволяє студенту узагальнити засвоєні знання і навички 

оцінки психічного статусу хворого, діагностики та лікування психічних 

розладів. Якщо в тестових завданнях наявність імовірних відповідей 

допомагає відповісти на запитання, то клінічна задача потребує логічного 

мислення на основі вивченого матеріалу. Вирішення клінічних задач сприяє 

розвитку клінічного мислення. 

Важливим залишається усне опитування лікарів-інтернів, під час якого 

вони вчаться висловлювати свої думки, логічно мислити, більше спілкуватися. 

Звичайно, що менша чисельність інтернів в групі сприяє цьому процесу. 

При вивченні психіатрії, наркології інтерни самостійно обстежують 

хворих, збирають дані об’єктивних і суб’єктивних відомостей, виявляють 

психопатологічні симптоми і синдроми, диференціюють виявлені клінічні 
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прояви, встановлюють діагноз і призначають комплекс лікувальних, реабілі-

таційних та профілактичних заходів. 

Таким чином, подібний підхід готує лікарів-інтернів до майбутньої 

самостійної практичної діяльності. Постійна модернізація лекцій, методичних 

розробок та вказівок до практичних занять з урахуванням питань, які 

найбільш часто зустрічаються в загальній практиці лікаря, сприяють 

реалізації програми надання якісної медичної допомоги населенню України. 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ЗАСВОЄННЯ  

НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ТРАВМІ В ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

П.Є. Ковальчук, М.В. Гасько, О.Г. Дудко 

Кафедра травматології та ортопедії  

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Основним завданням вищих медичних закладів України на сучасному 

етапі є підготовка лікарів зі спеціальності ―загальна практика-сімейна 

медицина‖. 

Досвід показує, що наскільки правильно і швидко надана невідкладна 

допомога при травмі, тим кращі результати лікування і менше  випадків 

смертності та інвалідності серед цієї категорії пацієнтів. 

Тому важливою ланкою в підготовці лікарів загальної практики, лікарів 

першої лінії є засвоєння ними питань невідкладної допомоги. Молодий 

спеціаліст повинен швидко орієнтуватись в надзвичайних ситуаціях, 

правильно приймати діагностичне і лікувально-тактичне рішення, надати 

невідкладну допомогу на сучасному рівні. 

Колектив кафедри травматології та ортопедії приділяє особливу увагу 

підготовці лікарів цієї групи, починаючи з 5 курсу і продовжуючи в 

інтернатурі з даної спеціальності.  

Впровадження в навчальний процес поєднання клінічного розбору 

хворих з пошкодженнями опорно-рухового апарату з моделюванням ситуацій 

їх розвитку залежно від дій лікаря дає можливість студентам та інтернам 

засвоїти алгоритми діагностичних та лікувальних заходів при травмі. 

Поетапно у процесі проведення практичного заняття, використовуючи 

елементи ділової гри, студенти мають можливість бути ―потерпілим‖, 

―свідком нещасного випадку‖, ―лікарем швидкої допомоги‖, ―лікарем 

загальної практики‖. Такий підхід сприяє поглибленню клінічного мислення 

студентів, орієнтуванню в нестандартних ситуаціях розвитку невідкладних 

станів. При проведенні ділових ігор відбувається максимальна активізація 

самостійної роботи студентів та інтернів, вони вчаться помічати помилки в 

роботі своїх товаришів, відбувається максимальне наближення процесу 

навчання до майбутньої професійної діяльності. 

Поряд з цим у процесі навчання використовується тестовий контроль 

початкового та кінцевого рівнів знань студентів, проводиться розбір 

клінічних ситуаційних задач з травматології та ортопедії.  
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Таким чином, комплексний підхід та  зміна форм навчальних ситуацій 

сприяють формуванню у студентів та інтернів чіткої послідовності дій в 

процесі  надання допомоги потерпілому з травмами опорно-рухового апарату. 

 

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ 

ФОРМИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ – КУРСАНТІВ ІЗ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА 

МЕДИЦИНА” 

А.І. Ковтун 

Кафедра анестезіології та реаніматології 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Дистанційне навчання є надзвичайно перспективною формою 

педагогічних технологій. Розвиток цих технологій зумовив подальшу 

модернізацію системи підготовки лікарів. Метою програми з дистанційної 

підготовки спеціалістів є підвищення якості і доступності підготовки лікарів-

інтернів та курсантів із спеціальності ―загальна практика-сімейна медицина‖. 

Широке впровадження в систему вищої освіти сучасних комп’ютерних 

та телекомунікаційних технологій відкриває нові можливості для підвищення 

ефективності навчального процесу. Все більшого значення набувають методи 

активного пізнання, самоосвіта, дистанційне навчання. Дистанційне навчання 

– це сукупність сучасних інформаційних технологій, які забезпечують 

доставку інформації в інтерактивному режимі від викладачів до слухачів. Які 

переваги має дистанційне навчання? Це можливість вибору часу та місця 

навчання, можливість навчатися без відриву від основної роботи, доступність 

для тих, хто живе у віддалених районах, вільний вибір навчального закладу. 

Питання повного переходу на дистанційне навчання ми вважаємо на сьогодні 

ще не стоїть. Основою дистанційного навчання є принципи самосвідомості, 

стимулювання й мотивації позитивного ставлення до навчання. Дистанційне 

навчання – це форма отримання освіти, при якій використовуються кращі 

традиційні та інноваційні методи, засоби та форми навчання, засновані на 

комп’ютерних та телекомунікаційних технологіях. Перевагами дистанційного 

навчання є зручні умови для засвоєння матеріалу протягом 24 годин на добу і 

7 днів на тиждень.  

Впровадження комп’ютерних технологій дає можливість визначити 

вихідний рівень знань лікарів, навчити роботі та пошуку інформації в 

Інтернеті, опанувати методи дистанційного навчання, впровадити 

комп’ютерний моніторинг диспансеризації хворих. Форми організації 

навчального процесу при дистанційному навчанні: лекція, семінар, дискусія, 

консультація. Аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу лікарі-

інтерни або курсанти отримують через засоби телекомунікаційного зв’язку. В 

онлайн режимі лікар отримує інформацію безпосередньо від лектора і в нього 

є можливість ставити йому питання у реальному часі. За необхідності лікар 

отримує запис лекційного матеріалу. До семінарських занять лікарі-інтерни 

або курсанти готують тези виступів. Під час семінару відбувається 
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обговорення теми, що вивчається. Семінар може проводитися в режимі 

відеоконференції.  

Дискусія – це навчальне заняття, проведення якого визначається 

викладачем у зв’язку з необхідністю обговорення проблеми, що виникла у 

лікарів у ході навчання. Консультація – це елемент навчального процесу, 

коли лікарі дистанційно отримують відповіді або пояснення від викладача на 

конкретні запитання теоретичних положень чи методів практичного 

застосування. Під час практичного заняття проводиться детальний розгляд 

лікарями окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 

формуються вміння й навички їх практичного застосування. Лікарі 

дистанційно виконують заплановані індивідуальні завдання. Результати 

зазвичай надсилаються викладачеві електронною поштою. 

Співробітники кафедри анестезіології та реаніматології постійно 

проводять пошук інноваційних форм і методів навчання, розробляють 

графологічне структурування діагностичних та лікувальних заходів при 

невідкладних станах, алгоритми диференційної діагностики захворювань та їх 

лікування, читають лекції в режимі онлайн. Викладач стає помічником, 

наставником, який спрямовує у процесі навчання, а не просто контролює 

засвоєння знань. Навчальні матеріали постійно доповнюються, а вільний 

доступ до сайту кафедри дає можливість кожному, хто бажає, ознайомитися з 

ними, поновити свої знання. Сучасні комп'ютерні технології та Інтернет 

зробили дистанційну освіту зручною й доступною. Навчання відбувається у 

вільний час, у комфортних умовах – удома чи на роботі. Лікарі отримують 

навчальні матеріали через Інтернет, беруть участь у відео-конференціях, 

консультуються з викладачами. Самоконтроль є первинною формою 

контролю знань лікарів-інтернів або курсантів. У дистанційному навчанні 

виправдав себе тестовий контроль вихідного, поточного та кінцевого рівня 

знань. Тест містить перелік питань з дисципліни, на кожне з яких 

пропонується декілька варіантів відповідей. Лікар повинен вибрати серед цих 

варіантів правильну відповідь. Перевірка тестів, практичних і лабораторних 

робіт здійснюється дистанційно автоматизовано або безпосередньо 

викладачем. 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. В системі дистанційного навчання 

немає обмежень у кількості курсантів. Зворотний зв'язок у системі 

дистанційного навчання є абсолютним її атрибутом і повинен забезпечувати 

психологічний комфорт у процесі навчання. Однією з найважливіших 

складників професійної діяльності лікаря є безперервність професійної освіта. 

Кожен практикуючий лікар потребує підвищення кваліфікації один раз на 5 

років. За останні роки чисельність тих, хто засвоює знання за дистанційними 

технологіями зростає порівняно із слухачами очних курсів. 

Висновки.  

1. Дистанційна форма навчання є важливою ланкою безперервної 

професійної освіти лікарів. 
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2. Викладач повинен постійно оновлювати свої теоретичні знання і 

практичні навички, впроваджувати інноваційні технології. 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ-

ПЕДІАТРІВ (ДАНІ АНОНІМНОГО АНКЕТУВАННЯ) 

Л.В. Колюбакіна  

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Під час навчання в інтернатурі відбувається подальше формування 

клінічного мислення, професійної лікарської поведінки, обумовленої 

сукупністю знань, умінь та практичних навичок. Останнім часом у медичній 

та педагогічній практиці широко застосовується метод анкетування, який 

дозволяє за короткий час охопити достатню кількість респондентів з метою 

вивчення актуальних питань, пов'язаних з організацією та ефективністю 

навчання. 

Метою дослідження була оцінка ефективності навчання педіатрів в 

інтернатурі з використанням результатів анонімного анкетування лікарів-

інтернів в процесі навчання на профільній кафедрі. В анкетуванні взяло 

участь 56 лікарів-інтернів 2014-2016 років випуску. Всім інтернам 

пропонувалося оцінити якість навчання в інтернатурі за спеціально 

розробленою деканатом післядипломної освіти анкети Отримані дані 

аналізувалися методами дискриптивної і варіаційної статистики з 

використанням програми «Statistica 7.0». 

Аналіз анонімних відповідей на питання показав, що переважна 

більшість (96,8%) респондентів оцінювали свою підготовку на очному циклі 

інтернатури як добру та відмінну, відзначивши високу якість лекцій і 

семінарських занять на кафедрі. Достатню інформацію на модулі 

«Невідкладні стани» за результатами опитування отримало 87,0% інтернів, 

інші 13,0% оцінили навчання на модулі на задовільному та  незадовільному 

рівні. Всі учасники анкетування відзначили задоволення підготовкою на 

клінічних базах. Організацію заочного циклу на клінічній базі 100% опитаних 

оцінили на високому рівні, що позитивно корелювало з проходженням 

інтернатури на базі багатопрофільної обласної дитячої клінічної  лікарні 

(r=0,58, p<0,05). Лікарі-інтерни, які проходили інтернатуру на базі обласної 

дитячої лікарні, більш високо оцінили організацію очного циклу на кафедрі 

(r=0,68, p<0,05), зокрема процес підготовки до тестового екзамену з 

невідкладної допомоги «Крок-3 »(r=0,70, p<0,05). 

Нами був вивчений рівень мотивації лікарів-інтернів до навчання при 

проходженні очного і заочного циклів інтернатури по педіатрії за 

результатами анонімного анкетування. Більшість інтернів (89,0%) високо 

оцінили рівень проведення лекційних та семінарських занять, в той же час 

21,0% респондентів хотіли брати активнішу участь у обговоренні та аналізі 

клінічних ситуацій, спрямованих на розвиток професійного творчого 

мислення. 
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Щодо працевлаштування після закінчення інтернатури 67,2% інтернів 

відзначили, що будуть працювати за обраною спеціальністю, для 16,3%   

важливіше знайти місце з високою заробітною платою, необов'язково за 

фахом, 3,8% готові відкрити власну справу та 12,7% лікарів-інтернів  

продовжать навчання в аспірантурі або в клінічній ординатурі. 

Таким чином, вивчення даних, отриманих шляхом анонімного 

анкетування, дає можливість виявити передумови  успішної професійної 

підготовки лікарів-інтернів як на профільній кафедрі, так і на базі стажування. 

Процес оптимізації навчання лікарів-педіатрів на кафедрі спрямований на 

підвищення мотивації оволодіння спеціальністю, що, в першу чергу, 

передбачає розробку нових методик викладання в інтернатурі, вдосконалення 

методичних розробок лекцій, організацію проблемних практичних та 

семінарських занять. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 

КЕРІВНИКІВ БАЗ ІНТЕРНІВ 

А.Л. Косаковський, В.В. Синяченко 

Кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії   

НМАПО ім. П.Л. Шупика 

На кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії 

НМАПО ім. П.Л. Шупика проводяться різні цикли тематичного удосконален-

ня не тільки для лікарів дитячих оториноларингологів, а і для оториноларин-

гологів, сурдологів, педіатрів, сімейних лікарів, лікарів невідкладної медичної 

допомоги та лікарів інших спеціальностей. Не залишились осторонь на 

кафедрі і питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти та керівників баз інтернів зі 

спеціальності «дитяча отоларингологія». 

Співробітниками кафедри розроблено навчальний план і програму 

циклу тематичного удосконалення (ТУ), розрахованого на підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників профільних 

кафедр дитячої оториноларингології, оториноларингології медичних закладів 

вищої освіти (МЗВО) ІV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти. 

Метою циклу ТУ «Сучасна методологія викладання дитячої оторинола-

рингології на післядипломному етапі підготовки лікарів дитячих отоларинго-

логів» є поглиблення та удосконалення компетенцій (знань та вмінь) стосовно 

принципів та методів викладання найбільш сучасних та актуальних розділів 

дитячої оториноларингології з урахуванням нормативно-правових аспектів, 

стандартів надання оториноларингологічної допомоги дитячому населенню, 

заснованих на принципах доказової медицини. 

Контингент слухачів – викладачі МЗВО ІV рівня акредитації та закладів 

післядипломної освіти, які проводять підготовку лікарів за фахом ―Дитячий 

отоларинголог‖.   

Актуальність циклу ТУ „Актуальні питання практичної підготовки 

лікарів-інтернів з дитячої отоларингології‖ обумовлена доцільністю покра-
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щення підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «дитяча отоларингологія». 

Співробітниками кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії 

розроблені методичні рекомендації для керівників інтернів на базах стажуван-

ня за спеціальністю «дитяча отоларингологія» та затверджено програму і 

навчальний план циклу тематичного удосконалення „Актуальні питання прак-

тичної підготовки лікарів-інтернів з дитячої отоларингології‖, який проводить-

ся з метою поглиблення  теоретичних знань та підвищення професійної 

майстерності керівників інтернів на базах стажування за спеціальністю «дитяча 

отоларингологія» для забезпечення сучасного рівня підготовки лікарів-інтернів 

на базах стажування, підвищення останніми рівня засвоєння теоретичних знань 

і ступеня оволодіння практичними навичками під час заочного циклу навчання 

в інтернатурі за спеціальністю «дитяча отоларингологія». 

Контингентом слухачів циклу тематичного удосконалення „Актуальні 

питання практичної підготовки лікарів-інтернів з дитячої отоларингології‖ є 

лікарі дитячі отоларингологи, які є відповідальними за практичну підготовку 

лікарів-інтернів на базах стажування інтернів. Навчання на вказаних циклах 

ТУ короткотривалі, тривалість їх складає 1 та 2 тижні. 

Програми побудована за принципом створення окремих блоків з 

основних розділів, що включають нормативно-правове забезпечення системи 

безперервного професійного розвитку (підвищення рівня підготовки лікарів 

та інтернів), викладання розділів дитячої оториноларингології з урахуванням 

стандартів надання оториноларингологічної допомоги дитячому населенню та 

з урахуванням доказової медицини, інноваційні технології викладання в 

післядипломній освіті – проведення тренінгів, кейс-метод, підготовка мульти-

медійної презентації та інше. Під час проведення вказаних циклів тематич-

ного удосконалення робиться акцент на особливостях викладання на 

сучасному рівні методів діагностики та лікування хвороб вуха, захворювань 

верхніх дихальних шляхів у дітей із використанням інтерактивних методів. 

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено різні види 

занять. Основною формою контролю засвоєння слухачами матеріалу програ-

ми є залік по закінченню циклів. Наприкінці циклу слухачі, які пройшли 

навчання та склали залік, отримують посвідчення встановленого зразка. 

Зважаючи на особливості практичної підготовки дитячих оторинола-

рингологів, з нашої точки зору, доцільно зменшити кількість слухачів в 

групах до 5 осіб, що дасть змогу підвищити їх професійну кваліфікацію. 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА 

ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОМУ ЦИКЛІ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ» 

С.Є. Косілова 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Вимоги до якості підготовки і удосконалення знань та вмінь лікарів 

передбачають організацію науково-обґрунтованої системи навчання на 
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післядипломному етапі. Особливості навчання на передатестаційних циклах 

(ПАЦ) диктують необхідність удосконалювати різноманітні форми та методи 

вищої медичної освіти. 

Досвід викладання на ПАЦ зі спеціальності «акушерство і гінекологія» 

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 патології, тим змінам у стратегії їх 

діагностики і лікування, які відбулись за останні роки. Особлива увага 

приділяється оволодінню практичними навичками, визначенню виду 

невідкладного стану та використання адекватних заходів щодо надання 

невідкладної допомоги. 

Модернізовані навчальні техніки та прийоми, новітні методики 

викладання, дають змогу сучасному педагогу оптимально підібрати той чи 

інший метод викладання відповідно до рівня знань, потреб, інтересів лікарів-

слухачів. Під час навчання широко використовують сучасні інноваційні 

технології. З метою оцінки вихідного, проміжного та заключного рівня 

теоретичних знань лікарів-слухачів використовують програму «Elex». 

Підвищити свої теоретичні знання лікарі-слухачі можуть також завдяки 

циклу лекцій, які читають висококваліфіковані фахівці кафедри. 

Для покращення підготовки спеціалістів кафедрою акушерства та 

гінекології проведена велика робота у вигляді підвищення ефективності 

навчання у електронній системі МООDLE. Презентаційна форма викладання 

дає можливість стимулювати пізнавальну і творчу активність лікарів-слухачів, 

дозволяє краще засвоювати методичний та лекційній матеріал, збільшує 

зацікавленість до його вивчення. Під час самостійної підготовки до занять 

лікарі-слухачі мають можливість використовувати компакт-диски з відеофіль-

мами, через систему Internet знайомитися з навчальним матеріалом, вирішу-

вати ситуаційні тестові завдання у системі MOODLE. 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.  

Під час проведення практичних занять акцентується увага лікарів-

слухачів на нових підходах до діагностики та лікування акушерсько-

гінекологічної патології. Особливий акцент ставиться на формуванні у 

лікарів-слухачів як спеціальних практичних навичок, так і комунікаційних, 

які потрібні для формування здатності до командної роботи, дотримання 

етики та деонтології. 
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З метою удосконалення практичної підготовки на кафедрі створено 

тренажерний клас, де лікарі мають можливість відпрацьовувати практичні 

навички на таких фантомах як тренажер для проведення лапароскопічних 

операцій, модель для ведення пологів, модель для гінекологічного 

обстеження, ляльки новонароджених для проведення серцево-легеневої 

реанімації, апарат для ШВЛ новонароджених тощо. 

Особлива увага приділяється оволодінню навичками акушерсько-

гінекологічного обстеження, визначенню невідкладного стану та наданню 

допомоги при ургентних станах згідно алгоритму. Проводиться клінічний 

розбір історій хвороб, у динаміці захворювання оцінюється ефективність 

проведеного лікування, розробляються схеми лікування з використанням 

сучасних медикаментозних засобів. З метою удосконалення клінічного 

мислення, навичок діагностики акушерської, перинатальної та гінекологічної 

патології  лікарі постійно вирішують клінічні задачі з різних тем акушерства і 

гінекології.  

Таким чином, поєднання сучасних інноваційних технологій з 

практичною роботою у клініці є найбільш ефективним способом підготовки 

фахівця високого рівня. 

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

НЕВРОЛОГІВ 

І.І. Кричун  

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології  

імені С.М. Савенка 

Вищий державний навчальний заклад  України  

«Буковинський державний медичинй університет», м. Чернівці 

Існуюча на сьогодні в Україні система навчання в інтернатурі з 

неврології тривалістю 1,5 року забезпечує необхідну теоретичну та практичну 

підготовку лікаря-невролога.  

На запитання щодо очікувань від інтернатури більшість лікарів (77,8 %) 

усвідомлює основну задачу підготовки в інтернатурі як набуття практичного 

досвіду шляхом синтезу теоретичних знань та практичних умінь [Гребе-

ник М.В., 2016]. 

Разом з тим, заочний цикл навчання в більшості випадків є не зовсім 

ефективним. У першу чергу через відсутність зацікавленості практичних 

лікарів у передачі свого досвіду молодим спеціалістам. Для цього існує 

декілька причин: не бажання тратити свій час, страх отримати конкурента 

тощо. І таким чином, навчання на заочному циклі багато в чому залежить від 

особистих стосунків лікаря-інтерна та завідувача неврологічним відділенням 

чи лікаря-ординатора, до якого прикріплений інтерн. Отже, слід  

удосконалити правила та методику навчання лікарів-інтернів на заочному 

циклі. Наприклад, розробити систему нарахування додаткових балів до 

атестації лікарям-ординаторам, а не тільки давати 5 балів керівникам баз 

стажування. 
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Тому на сьогодні актуальним  є удосконалення правил навчання в 

інтернатурі.   

Так, вкрай необхідною умовою успішної підготовки в інтернатурі є  

наявність університетські клініки. В умовах університетської клініки кожен 

лікар є  викладачем та постійно працює з інтернами. Таким чином інтерн   має 

змогу не лише відпрацювати свої професійні комунікативні навички, а і 

засвоює процес прийняття клінічних рішень.  

Обов’язковим напрямком підготовки  в рамках інтернатури повинна бути 

дослідницька діяльність. Інтерни  повинні приймати участь у базових або 

клінічних дослідженнях та публікувати результати своїх досліджень. 

Основною метою такого напрямку повинно бути навчання молодого лікаря 

розуміти науковий процес, критично аналізувати та правильно інтерпретувати 

опубліковані результати досліджень. Це є важливою навичкою для прийняття 

клінічних рішень, що базуються на сучасних наукових даних. 

Надзвичайно важливим та болючим питанням  у сучасних економічних 

умовах є питання заробітної плати. Бажано забезпечити такий рівень зарплати 

лікаря-інтерна  аби підтримувати себе та навіть родину з дітьми, сплачувати 

за житло та відпочинок. Завдяки цьому дотягнеться головна мета: лікар-

інтерн  не буде  відволікатися на додатковий заробіток і може присвячувати 

весь свій час роботі та самовдосконаленню. 

Таким чином, активно інтегруючись в Європейський простір Україна 

повинна модернізувати систему післядипломної підготовки лікарів, 

враховуючи при цьому накопичений власний позитивний досвід та реальні 

економічні можливості [Вороненко Ю. В., Мінцер О. П., Палагін О. В., 2016].  

 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО 

ЦИКЛУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ” 

Н.Б. Кузняк 

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

У час реформування стоматологічної галузі основний акцент підготовки 

лікарів-стоматологів-хірургів, які повинні володіти глибокими теоретичними 

знаннями щодо стоматологічної патології, всебічними практичними 

навичками та широким світоглядом, зумовлює необхідність системних змін у 

післядипломній підготовці лікарів-стоматологів-хірургів, ураховуючи 

міжнародний досвід. 

Співробітниками кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії з 2015 року проводяться передатестаційні цикли навчання з 

хірургічної стоматології для лікарів-стоматологів-хірургів. 

Співробітниками кафедри складена робоча навчальна програма 

передатестаційного циклу навчання (стажування) лікарів за фахом 

«Хірургічна стоматологія»,  яка  передбачає вивчення 30 основних курсів, які 

необхідні лікарю для його професійної діяльності з базовим, рубіжним та 

заключним контролем.  
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Основною метою навчання за фахом «Хірургічна стоматологія» є 

вдосконалення рівня теоретичного, практичного рівня знань та підготовка 

лікаря-стоматолога-хірурга до атестації на кваліфікаційну категорію та 

визначення рівня його знань та умінь у відповідності до кваліфікаційних 

вимог. 

Заздалегідь співробітниками кафедри готуються комплекти методичних 

розробок (вказівок) до практичних та семінарських занять згідно тематичного 

плану.  

Навчальний процес на кафедрі ґрунтується на основі сучасної 

педагогічної науки і впровадженні активних методів, технічних засобів 

навчання і контролю знань. 

З метою досягнення бажаного рівня професійної компетентності лікарі-

слухачі приймають участь у клінічних обходах хворих стаціонару, асистують 

на операціях, проводять перев’язки, оглядають та обстежують хворих.  

Під час занять головна увага акцентується на оволодіння лікарями-

слухачами сучасними методами діагностики, лікування і профілактики 

стоматологічних захворювань, глибокими знаннями теоретичних  основ  і 

практичних навиків з обраної спеціальності - демонстрація навчальних 

практично-орієнтованих відеофільмів, рентгенограм та результатів інших 

додаткових методів дослідження, що значно полегшують сприйняття 

навчального матеріалу та вдосконалення основних стоматологічних 

маніпуляцій. 

Після закінчення передатестаційного циклу (стажування) на кафедрі 

проводиться іспит (атестація) з метою встановлення фактичної відповідності 

кваліфікації лікаря вимогам певної кваліфікаційної категорії з хірургічної 

стоматології.  

Після завершення проведення іспиту (атестації) проводиться засідання 

членів атестаційної комісії, на якому обговорюються результати перевірки 

типових задач діяльності, вмінь та практичних навичок. Голова комісії 

оголошує лікарям-слухачам результати іспиту (атестації). 

Головною метою в навчанні лікарів-стоматологів-хірургів є досягнення 

якісної практичної підготовки на підставі базових знань, умінь та навичок,  

формування чітких уявлень про міру компетенції лікаря у лікуванні 

захворювань щелепно-лицевої ділянки  

Умовою забезпечення якості післядипломної підготовки лікарів-стома-

тологів-хірургів є впровадження сучасних освітніх технологій з цільовою мо-

тивацією лікарів до участі в навчанні за всіма організаційними формами. 

Сучасні інформаційно-комунікативні технології відкривають нові 

перспективи для підвищення ефективності безперервного навчання лікарів-

стоматологів-хірургів. Електронні комп’ютерні підручники та посібники, 

дистанційна освіта, симуляційні програми, віртуальні тренажери - далеко не 

повний перелік напрямків, які успішно розвиваються в сучасних системах 

освіти. 

Передусім сучасна післядипломна освіта потребує системних змін 

згідно із сучасними світовими й європейськими рекомендаціями та норматив-
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ними актами. Тут і оновлення нормативно-правової бази системи, і 

модернізація змісту освіти, розробка сучасних освітніх стандартів навчання в 

інтернатурі та резидентурі. 

Як складові організаційної перебудови післядипломної підготовки 

лікарів можна запропонувати використання контактно-дистанційного навчан-

ня та постійно діючих проблемних семінарів, а також перегляд традиційних 

форм організації післядипломного навчання лікарів на відповідність вимогам 

сучасного етапу реформування системи вищої медичної освіти. 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

ФАХУ «ОФТАЛЬМОЛОГІЯ» 

О.П. Кучук, Я.І. Пенішкевич, Н.В. Петровська* 

Кафедра офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

*Обласна клінічна лікарня м.Чернівці 

Зважаючи на стабільно високі показники очної захворюваності, сліпоти 

та інвалідності за зором, питання спеціалізованої підготовки майбутніх 

лікарів офтальмологів стоїть особливо актуально. Доречна необхідність 

використання таких методів підготовки як традиційні класичні форми 

навчання в поєднанні з інноваційними сучасними технологіями. 

Наразі основна мета навчання на кафедрі та в базовому відділенні – 

сформувати у лікарів-інтернів фаху «Офтальмологія» основи професійного 

клінічного мислення, що допоможе в майбутньому ефективніше 

використовувати теоретичні знання з дисципліни та особистий досвід в 

лікуванні конкретного хворого. 

Перш за все перед лікарем-інтерном постає завдання адекватно та 

глибоко оцінити дані анамнезу пацієнта, зрозуміти, які додаткові методи 

обстеження потрібно призначити, а також оперувати заключеннями додатко-

вих методів обстеження, провести диференційний діагноз, призначити відпо-

відне лікування, вміти надати невідкладну допомогу в екстрених випадках.  

Беручи участь у клінічному розборі пацієнтів відділення під час 

щотижневого клінічного обходу завідувача кафедри та завідувача відділення, 

лікар-інтерн поглиблює теоретичну підготовку, опановує уміння клінічного 

аналізу, закріплює практичні навички і вирішує питання ведення та лікування 

пацієнта, диспансерного спостереження. Періодично завідувач кафедри та 

завідувач відділення цікавиться думкою окремих лікарів-інтернів стосовно 

лікарської тактики ведення того чи іншого пацієнта. Це посилює почуття 

відповідальності за свою теоретичну підготовку та стимулює лікарів-інтернів 

до професійного вдосконалення.   

Вдосконаленню освітнього процесу сприятиме внесення змін до органі-

зації роботи клінічних кафедр з використанням програм для дистанційного 
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навчання студентів, поліпшення матеріально-технічного забезпечення, 

комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу. 

Отже, підвищення стандартів навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу до міжнародного рівня, сприятиме покращенню якості 

навчання лікарів-інтернів та підготовці нового покоління висококва-

ліфікованих офтальмологів. 

 

ЧЕРГУВАННЯ У КЛІНІЦІ ЯК ЕТАП ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО 

МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ОФТАЛЬМОЛОГА 

О.П. Кучук, Н.В. Петровська* 

Кафедра офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 

*Обласна клінічна лікарня м.Чернівці 

Уміння правильно виконувати основні лікарські навички є метою 

навчання інтернів на кожній практичній кафедрі медичного університету, 

тому що саме вони будуть основою майбутньої професії. 

Одним із дієвих етапів практичної підготовки лікарів-інтернів є 

чергування у відділенні офтальмології та у офтальмотравмцентрі.  

На кафедрі офтальмології усі лікарі-інтерни мають можливість 

чергувати разом із лікарем-наставником.  

Під час проходження інтернатури на кафедрі та в базовому відділенні 

лікарями-наставниками призначаються доценти та найбільш досвідченні 

лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Чергування лікарів-інтернів здійсню-

ється двічі, тричі на місяць згідно графіка чергувань лікаря-наставника.  

Чергування дають можливість зрозуміти діагностичний алгоритм та 

тактику ведення різнопланових офтальмологічних пацієнтів, що поступають у 

відділення. Під час чергування по офтальмотравмцентру лікарі-інтерни 

вивчають алгоритм дій медичного персоналу по диференційній діагностиці 

різнопланової патології та надання невідкладної спеціалізованої лікарської 

допомоги. Також вони приймають участь у динамічному спостереженні 

пацієнтів відділення, проводять під наглядом наставників деякі 

офтальмологічні маніпуляції та найпростіші операції (парабульбарні, 

суб’коньюнктивальні ін’єкції, промивання слізних шляхів,  видалення 

сторонніх тіл кон’юнктиви, та рогівки, тощо).  

Лікарі-інтерни мають можливість проасистувати ургентному хірургу 

офтальмотравмцентра у випадку коли шпиталізується пацієнт з травмою ока, 

що потребує хірургічного лікування.  

Саме під час таких чергувань лікарі-інтерни мають змогу глибше 

опанувати практичні навички, особливо важливі у наданні невідкладної 

спеціалізованої допомоги, вирішенні питань диференційної діагностики, 

складання плану лікування, діагностично складних клінічних випадків. 
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РОЛЬ ГОЛОВНОГО ЕКСПЕРТА З МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ В 

ПІДГОТОВЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 

І.В. Ластівка  

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

В умовах реформування охорони здоров’я на етапі первинної ланки 

вирішальну роль відіграє сімейний лікар. Тому рання діагностика спадкової 

та вродженої патології у дітей залежить від сімейних лікарів. 

Для покращення підготовки сімейних лікарів головний експерт з 

медичної генетики повинен приймати активну участь в їх навчанні, розробити 

алгоритми діагностики найбільш поширених уроджених вад розвитку у дітей, 

які не завжди діагностуються при народженні (уроджені вади серця, уроджені 

вади розвитку сечо-вивідних шляхів),  хромосомних захворювань та 

синдромологічної діагностики множинних уроджених вад розвитку.  

Також слід уніфікувати протоколи надання допомоги при спадкових 

захворюваннях, особливо за умов наявності спеціалізованої дієтотерапії або 

фармакологічних методів лікування. На факультеті удосконалення сімейних 

лікарів повинні бути виділені години підготовки з актуальних проблем 

діагностики та лікування вроджених вад розвитку, спадкових захворювань та 

порушень обміну речовин у дітей, а найбільше – з семіотики та профілактики 

спадкової та вродженої патології, а також показань до селективного скринінгу 

на метаболічні хвороби. Для покращення роботи по наданню допомоги дітям 

із спадковою патологією головний експерт з медичної генетики по 

Чернівецькій області щорічно проводить аналіз діяльності центральних 

районних лікарень та лікувально-профілактичних установ м. Чернівці та 

розробляє рекомендації та пропозиції щодо покращення виявлення спадкової 

патології у дітей. 

Згідно плану роботи обласний фахівець виконує виїзди в райони області, 

де консультує дітей, яких спрямовують сімейні лікарі, проводить міжрайонні 

науково-практичні конференції для сімейних лікарів щодо ранньої 

діагностики спадкової та вродженої патології у дітей.  

Роль головного експерта з медичної генетики області також полягає в 

тому, щоб донести до сімейного лікаря та допомогти йому впровадити в 

практику нові сучасні методи діагностики та лікування дітей – через 

публікації науково-практичних статей, виступи в засобах масової інформації, 

методичні рекомендації. Велика увага приділяється оновленню 

інформаційного матеріалу санітарно-просвітницького спрямування з питань 

медичної генетики на веб-сайті «Сторінки здоров’я» Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет». 

Таким чином, тільки разом із сімейними лікарями головний експерт 

області з медичної генетики зможе покращити виявлення та надання 

допомоги дітям із спадковою та вродженою патологією в умовах 

реформування медичної галузі. 
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ЦИКЛ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «НЕОНАТОЛОГІЯ» 

І.В. Ластівка  

Кафедра педіатрії та медичної генетики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Знання медичної генетики необхідні лікарю будь-якої спеціальності, 

однак вантаж спадкової та вродженої патології (за даними ВОЗ у світі 

щорічно народжується 7,5 млн немовлят із спадковими та уродженими 

вадами розвитку, хромосомними та моногенними захворюваннями), 

важливість надання ранньої діагностики та призначення своєчасного  

лікування, свідчить про вагому роль клінічної генетики для майбутніх 

лікарів-неонатологів.  

Для успішного засвоєння знань з медичної генетики необхідна як базова 

підготовка (з біології, гістології, ембріології, патологічної анатомії, 

патологічної фізіології, біохімії та фармакології), так і опанування знаннями з 

медичної генетиками на 5-му курсі. Це дає моливість розпізнати генетичну 

природу будь-якого захворювання, вибрати оптимальне лікування, ефективно 

проводити його профілактику. Лікарі-інтерни за спеціальністю 

«неонатологія» повинні засвоїти навички та вміння (визначення стигм 

дизембріогенезу та знання термінології при описі фенотипу хворого; 

виявлення проявів спадкової патології, діагностика уроджених 

морфогенетичних варіантів; збір генеалогічного анамнезу; складання та 

аналіз родоводу; визначення ризику для сибсів при хромосомних, моногенних, 

мультифакторіальних та мітохондріальних захворюваннях; формулювання 

діагнозу хромосомної та моногенної патології; визначення необхідних 

методів діагностики в кожному конкретному випадку; виявлення чинників 

ризику щодо різних за етіологією патологічних станів; проводити 

профілактичні заходи, спрямовані на попередження спадкових та уроджених 

захворювань). Важливими питаннями в теоретичній підготовці лікаря-інтерна 

за спеціальністю «неонатологія» залишаються неонатальний скринінг 

новонароджених, синтропія, синдромологія, диференційна діагностика та 

лікування спадкових та набутих захворювань.  

Сьогодні можна говорити про зростання ролі патогенетичного підходу в 

лікуванні спадкових хвороб, а саме порушень обміну речовин, на підставі 

досягнень в молекулярній, біохімічній генетиці, фармакогенетиці та 

біотехнологіях. Завдяки технологічному удосконаленню методів 

секвенування геному та появі OMICS-технологій, отримала розвиток  

функціональна геноміка, протеоміка та персоналізована медицина,  – новий 

розділ медичної генетики, який опирається на використання індивідуальної 

інформації про послідовність геному для забезпечення найбільш ефективного 

підходу до ведення пацієнта, починаючи з діагностики та закінчуючи 

таргетною терапією та моніторингом прогресії захворювання. Зростання 

питомої ваги спадкових захворювань в структурі захворюваності та 

смертності дитячого населення та розвиток технологій їх діагностики та 
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лікування диктує необхідність включення їх в навчальну програму. Дефіцит 

часу, відведеного на навчання, призводить до того, що окремі питання 

викладають дуже коротко, а частина тем призначається для самостійного 

вивчення.  

Теоретичні знання з медичної генетики, опанування навичок та вмінь, 

отриманих лікарем-інтерном для використання геномних методів для 

діагностики та терапії в неонатології з метою використання цієї інформації 

для персоналізації та підвищення їх ефективності, є вкрай необхідними. 

Доцільно розглянути можливість збільшення тривалості циклу медичної 

генетики для лікарів-інтернів за спеціальністю «неонатологія». 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ НАСТАНОВ З ВЕДЕННЯ 

ХВОРИХ З БРОНХООБСТРУКТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯ В КУРСІ 

ТЕМАТИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ «ФАРМАКОТЕРАПІЯ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ В ПОХИЛОМУ ТА 

СТАРЕЧОМУ ВІЦІ» ДЛЯ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Н.М. Малкович 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Імплементація сучасних міжнародних клінічних настанов є одним з 

актуальних завдань реформування української медицини. Йти крок в крок з 

усім світом у лікуванні пацієнтів з різними патологічними станами – основне 

завдання для всіх лікарів сьогодення. Саме ця проблема вирішується на 

післядипломному етапі медичної освіти. 

З 2012 року на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб викладається 

цикл тематичного вдосконалення лікарів «Фармакотерапія захворювань 

внутрішніх органів в похилому та старечому віці», в який включені практичні 

та семінарські заняття, лекції з різних галузей медицини, в тому числі чільне 

місце займає вивчення питань пульмонології. Актуальність даної тематики 

зумовлена тим, що останніми роками рівень глобальної смертності через 

ураження дихальної системи продовжує неухильно зростати. Особливе місце 

в цьому сумному рейтингу займають бронхообструктивні захворювання, в 

тому числі, хронічне обструктивне захворювання легень.  

В процесі спілкування з колегами – сімейними лікарями та терапевтами 

– викладачі підкреслюють недостатню оцінку стану дихальної системи у 

пацієнтів старших вікових груп, коли скарги на задишку та непродуктивний 

кашель часто вважають «нормою» для даної категорії хворих або ж 

пояснюють наявністю ішемічної хвороби серця, так званими віковими 

змінами бронхів та легень, артеріальною гіпертензією тощо. Такий свого роду 

ейджизм є неприпустимим явищем в сучасній медицині. Навіть спираючись 

на власний клінічний досвід можемо стверджувати, що досить часто 

недіагностована і, відповідно, некоригована бронхіальна обструкція є 

причиною посилення задишки у 30-40% пацієнтів старшого та похилого віку.  
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Тому при проведенні практичних та семінарських занять викладачами 

акцентується увага на основних положеннях GOLD та GINA 2019 та 2018 р.р 

відповідно. Підкреслюється, що в GINA 2018 року підтверджена наявність 

такого фенотипу бронхіальної астми як бронхіальна астма з пізнім початком, 

що розвивається у дорослих осіб, але й може дебютувати у старшому віці.  

Проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності обов’язкового 

використання опитувальників (САТ, mMRC, ACQ, ACT) для кращої 

об’єктивізації симптомів, якими супроводжуються бронхообструктивні зах-

ворювання та коректного встановлення клінічного діагнозу, тим більше, що їх 

використання передбачається також національними тематичними наказами. 

До прикладу, використання таких інструментів як САТ та mMRC дозволяє 

точніше встановити групу ризику у пацієнтів з хронічним обструктивним 

захворюванням легень та призначити пацієнту раціональне лікування.  

Наголошується необхідність проведення спірометричного обстеження у 

пацієнтів зі скаргами на задишку, кашель, виділення харкотиння та скутість 

грудної клітки з врахуванням станів, при яких не рекомендована спірометрія. 

Виявлення навіть помірних змін основних спірометричних показників стає 

приводом до призначення сучасних високоефективних бронхолітиків і, 

відповідно, до зменшення суб’єктивної симптоматики, покращення якості 

життя людини старшого віку.  

Отже, коректне застосування міжнародних клінічних настанов у веденні 

пацієнтів старшого віку є необхідною умовою якісного та продуктивного 

довголіття. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО 

НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ 

В.Д. Мойсюк, Я.Г. Іванушко, Є.В. Назимок, В.І. Стефанчук 

Кафедра медицини катастроф та військової медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський  державний  медичний  університет»,  м.Чернівці 

Бойові дії на сході країни висвітлили низку проблем у наданні медичної 

допомоги, основною з яких є неготовність медиків до роботи в умовах 

бойових дій. Як відомо, військова медицина відрізняється від цивільної не 

тільки типами травм або ран, зумовлених сучасними видами зброї, але і 

необхідністю надавати допомогу постраждалим в екстремальних умовах за 

короткий проміжок часу з мінімальною кількістю медичного обладнання. 

Саме тому на даний час залишається актуальним підготовка медичного персо-

налу до роботи в екстремальних ситуаціях не тільки мирного але і військо-

вого часу. Важливе місце у сучасній системі післядипломної освіти займає 

тактична або військово-медична медицина. 

На нашу думку, за вимогами сьогодення найкращі результати медичних 

і немедичних фахівців з домедичної допомоги на полі бою дає програма 

«Тактична медицина» ТССС (Tactical Combat Casualty Care). Стандарти ТССС 

розроблені американськими експертами, які постійно удосконалюються і 

використовуються у країнах НАТО. На даний час ці стандарти 
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використовують для навчання не тільки військових підрозділів, вони також є 

обов’язковими для поліції, служб порятунку та медичного персоналу. Дана 

програма включає цілісну систему відпрацьованих в бою навичок, які дозво-

ляють підвищити шанси бійця на виживання в умовах війни з використання 

мінімального набору обладнання. 

Зважаючи на вище наведене та відповідно до протоколів ТССС 

тактична медицина поділена на три рівня допомоги: 

1. Допомога під вогнем. Продиктована умовами бою, коли сам 

постраждалий і боєць-рятувальник знаходяться під вогнем противника і 

спрямована на те, щоб не допустити збільшення кількості поранених. Її об’єм 

залежить від невеликої кількості медичного обладнання, яке кожен 

військовослужбовець може взяти з собою. 

2. Тактична медична допомога. Починається, лише тоді, коли і постраж-

далий, і медик знаходяться в безпечній зоні. Її обсяг так само обмежений 

кількістю обладнання, яке доступне медику або іншому військовому, що 

надає допомогу. Суттєво залежить від часу очікування евакуації і може 

тривати від декількох хвилин до багатьох годин. 

3. Допомога під час евакуації. Лікування повинно проводиться під час 

евакуації. На цьому етапі допомога може бути надана професійними 

медиками, які мають мінімально необхідний набір обладнання. 

Для кращого засвоєння матеріалу курсу по тактичній медицині 

рекомендується пройти всі три рівні підготовки. Викладач (інструктор) на 

початку проходження курсу перевіряє початковий рівень знань з метою 

з’ясування найбільш проблемних питань. У подальшому базову підготовку 

лікарів враховують при плануванні обсягу годин теоретичної підготовки та 

особливості її поєднання з відпрацюванням практичних навичок на муляжах і 

манекенах. Застосування інтерактивних методів навчання суттєво розши-

рюють можливості підготовки медичних працівників у екстремальних ситуа-

ціях мирного і воєнного часу. 

Таким чином, враховуючи сучасні вимоги по підготовці медичних 

працівників відповідно до стандартів НАТО, знання з тактичної медицини 

значно підвищать шанси виживання бійців в умовах бойових дій та зменшать 

відсоток бойових втрат. 
 

НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА ЦИКЛІ «ФІЗИЧНА ТА 

РЕАБІЛІТАЦІЙНА МЕДИЦИНА» 

О.С. Полянська 

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної 

медицини 

Вищий державний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

За останні 5 років показники стійкої непрацездатності зросли в Україні 

на 5,5%, а за 2 роки внаслідок бойових дій на сході України – на 20 тис осіб, 

що потребує підвищення ефективності відновлення втрачених функцій 
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органів і систем у пацієнтів. Цикл «Фізична та реабілітаційна медицина» 

включений до навчальної програми лікарів-інтернів за спеціальностями 

«Терапія», «Внутрішня медицина», «Загальна практика-сімейна медицина», 

«Педіатрія» у зв’язку з важливістю реабілітаційного напрямку в медицині. В 

багатьох країнах світу працюють реабілітаційні центри, робота яких 

направлена на покращення здоров’я, функціонування та якості життя 

пацієнтів. З’явилась нова лікарська професія – «лікар фізичної та 

реабілітаційної медицини», який працює в складі мультидисциплінарної 

команди разом з фізичним терапевтом, ерготерапевтом, психологом, 

логопедом, ортопедом, соціальним працівником. 

Лікарі-інтерни повинні знати, що для забезпечення 

висококваліфікованого кадрового ресурсу запроваджуються міжнародні 

визначення та стандарти освіти за новими спеціальностями «Фізичний 

терапевт, ерготерапевт». Об’єкти вивчення та діяльності фізичного терапевта 

– це обмежені функціональні можливості людини, їх поліпшення за 

допомогою фізичних засобів з метою відновлення повноцінної 

життєдіяльності відповідно до бажань і потреб людини в умовах 

навколишнього, соціального та культурного середовища. Цілі навчання – 

застосування набутих компетенцій для розробки профілактичних та 

реабілітаційних стратегій, при визначенні індивідуального плану фізичної 

терапії з метою покращення здоров’я, функціональних можливостей, 

адаптації до оточуючих умов, підвищення рівня рухової активності у 

населення різного віку та з різними можливостями у контексті персональних 

факторів та оточення. Фізичний терапевт здатний вирішувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями 

рухової функції органів та систем із застосуванням положень, теорій та 

методів фундаментальних, медичних та клінічних наук, фізичної культури в 

умовах комплексності та невизначеності. Фізичний терапевт має освоїти  

знання з фундаментальних, загальнотеоретичних, медико-біологічних 

дисциплін та дисциплін професійної і практичної підготовки в обсязі, 

необхідному для вирішення професійно-прикладних та науково-

дослідницьких завдань, знання і розуміння вимог охорони праці та безпеки 

життєдіяльності під час проведення навчального та реабілітаційного процесу, 

знання законодавчих актів і нормативних документів, знання комунікацій у 

професійній сфері, знання основ ділового спілкування, основ ділової 

іноземної мови, навички навчання, виховання та соціалізації особистості. 

Навчання лікарів-інтернів за спеціальностями «Терапія», «Внутрішня 

медицина», «Загальна практика-сімейна медицина», «Педіатрія» на циклі 

«Фізична та реабілітаційна медицина» дає можливість освоїти навики роботи 

лікаря фізичної та реабілітаційної медицини у складі мультидисциплінарної 

реабілітаційної команди у співпраці з фізичним терапевтом, ерготерапевтом, 

психологом  для якісної і ефективної реабілітації пацієнтів. 
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БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ФАХІВЦІВ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ 

ЕТАПІ 

Л.М. Рак, О.М. Юзько 

Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці  

Післядипломна освіта фахівців сприяє задоволенню інтересів громадян у 

постійному підвищенні свого професійного рівня, запобігає втратам продук-

тивних сил шляхом системного оновлення і корекції професійної підготов-

леності фахівців, виступає одним із засобів їх соціального захисту та забез-

печує потреби суспільства і держави у конкурентоспроможних спеціалістах. 

Практика показала неабияку зацікавленість лікарів різних галузей меди-

цини, зокрема, акушерів-гінекологів, у безперервному розвитку своїх знань і 

вмінь. У даному напрямку кафедрою акушерства та гінекології  проводиться 

безперервна післядипломна підготовка фахівців в різних напрямках сучасного 

акушерства та гінекології. Здійснюється підготовка спеціалістів  з таких 

напрямків як ендоскопічна хірургія, планування сім’ї, актуальні питання 

оперативного акушерства та прикладної оперативної гінекології, актуальні 

питання ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології, сучасні аспек-

ти гінекологічної та репродуктивної ендокринології, невиношування вагітності 

та об’єктивізація стану плоду, сучасні аспекти ведення вагітних з екстрагені-

тальною патологією, питання діагностики та лікування безпліддя, актуальні 

питання перинатології. Формування напрямків діяльності здійснюється у 

відповідності до потреб та побажань фахівців-слухачів. 

Терміни, періодичність навчання в системі післядипломної освіти вста-

новлюються у відповідності до чинних нормативних документів та держав-

них стандартів освіти залежно від форм навчання, а також порядку і періо-

дичності атестації фахівців. 

Основними формами організації навчального процесу та видами 

навчальної діяльності на кафедрі є аудиторні навчальні заняття, виконання 

індивідуальних занять, робота в операційній, на муляжах та тренажерах, 

самостійна робота, практична підготовка і контрольні заходи. Робочі 

навчальні програми адаптовані для викладання предмету як лікарям акушер-

гінекологам, так і лікарям інших спеціальностей – хірургам, урологам, 

ендокринологам, лікарям-лаборантам, дитячим хірургам, лікарям загальної 

практики-сімейної медицини. 
 

ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ 

Л.В. Ринжук, В.Є. Ринжук 
Кафедра акушерства та гінекології 

Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці  

Проблема підвищення якості освіти спричинила пошук методологічних 

шляхів до вирішення вказаної проблеми. Одним із пріоритетних напрямків у 
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світі є компетентісний підхід, який означає практичне здійснення зв’язку 

сфери освіти з сферою праці. Так дослідження, метою якого було порівняти 

освітній рівень випускників вищих навчальних закладів Росії, України, 

Білорусії, США, Франції, Канади й Ізраїлю, яке було проведено у 2004 році, 

зафіксувало, що студенти пострадянських країн мають дуже високі показники 

(9-10 балів) за критеріями «знання» та «розуміння», але низькі (1-2 бали) за 

критеріями «застосування знань на практиці», «аналіз» і «синтез». Студенти з 

розвинутих країн, маючи відносно невисокий показник за критерієм «знання», 

демонстрували високий ступінь розвитку навичок за критеріями «аналіз», 

«синтез» та «застосування знань на практиці».  

У системі вищої освіти України тривалий час панувала парадигма знань, 

згідно з якою студенти вищих навчальних закладів отримували фунда-

ментальні знання і це було основою їх подальшої професійної діяльності. 

Проте, внаслідок панування такого підходу в нашій країні виникла ситуація, 

коли кількість фахівців з вищою фундаментальною освітою є значною і з 

кожним роком зростає, а реальна практична медицина потерпає від нестачі 

кваліфікованих практично-орієнтованих кадрів. Серед причин, які викликали 

кризу парадигми знань, маємо й таку: в сучасних умовах старіння інформації 

відбувається швидше, ніж завершується цикл навчання у вищій школі. Тому 

традиційна тенденція на передачу необхідних для майбутньої професійної 

діяльності знань від викладача до студента стає утопічною.  

У таких умовах основою оволодіння навиками адаптації випускників 

медичних ВУЗів до їх практичної діяльності мають стати кафедри післядип-

ломної освіти, завданням яких передусім є формування у лікарів-інтернів 

вміння набувати знання, тобто майбутні фахівці повинні вміти в будь-який 

момент знайти та відібрати потрібні знання у створених людством велетен-

ських сховищах інформації. Також слід враховувати, що на ринку праці 

необхідні не самі по собі знання, а здатність фахівця виконувати відповідні 

професійні та соціальні функції, практично вирішувати різні види вироб-

ничих завдань. У вирішенні цього завдання ми вбачаємо першочерговою 

активну співпрацю з галузями охорони здоров’я – середовищем, яке є 

безпосереднім користувачем знань, вмінь, навичок, професійної майстерності 

підготовленого нами лікаря. Передбачається, що компетентна особистість 

володіє не лише знаннями, високими моральними якостями і є професіоналом, 

а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи знання й 

беручи на себе відповідальність за свою діяльність.  

Компетентісний підхід передбачає зміщення акценту з накопичування 

нормативно-визначених знань, умінь і навичок до розвитку в лікарів здатності 

практично діяти, застосовувати навички й досвід успішних дій у ситуаціях 

професійної діяльності. Перспективність зазначеного підходу полягає в тому, 

що він забезпечує високу готовність молодих людей до успішної діяльності у 

різних сферах суспільства.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З 

АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ 

В.І. Ротар, О.В. Ротар  

Кафедра анестезіології і реаніматології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці  

Анестезіологія в сучасній медицині і, зокрема, у хірургії є спе-

ціальністю, на якій базуються успіхи операцій та різноманітних інвазивних і 

діагностично-лікувальних процедур. У країнах Західної Європи і Північної 

Америки анестезіологія є однією із найбільш динамічно розвиваючих медич-

них дисциплін, що дозволяє надавати пацієнтам допомогу з низьким ступе-

нем ризику ускладнень і загрози для їх життя. На сьогодні частота летальних 

випадків під час анестезії у цих країнах становить 1:200000, а в 1981 році  

була 1:10000. Такий  значний прогрес у забезпечені безпеки анестезії 

зумовлений системою підготовки анестезіологів і впровадження в практику 

стандартів моніторингового контролю за станом пацієнта під час анестезії.  

У країнах Західної Європи та Північної Америки підготовка анесте-

зіолога триває впродовж 5-6 років в умовах багатопрофільних універси-

тетських клінік. Стандарти анестезіологічного моніторингу, що прийняті в 

США ще 20 років тому, включають пульсоксиметрію, карбографію, ЕКГ-

монітор і автоматичне визначення артеріального тиску. У теперішній час на 

кафедрі підготовка лікарів-інтернів проводиться за програмою, яка охоплює 

всі розділи сучасної анестезіології впродовж тільки двох років, що не дає 

можливостей лікарям-інтернам у повній мірі засвоїти теоретичні основи 

спеціальності та досконально набути практичних навиків. Водночас за цей 

короткий термін навчання вони повинні засвоїти основи інтенсивної терапії, 

хоча ігнорується той факт, що інтенсивна терапія, так само як і реанімато-

логія (медицина критичних станів), стали окремими спеціальностями та 

потребують додаткової підготовки.  

У більшості випадків моніторинг під час операції замінюється тільки 

органами почуттів анестезіолога і медсестри. У таких складних умовах на 

кафедрі особливу увагу надається наступним профілактичним заходам 

забезпечення безпеки пацієнта під час анестезії і операції: 

- передопераційному огляду хворого, визначенню ступеня 

анестезіологічного ризику, попереднє вивчення анамнезу і встановлення 

довірливих відносин з хворим, планування  анестезії та робочого місця, 

наприклад, позначення на шприцах і внутрішньовенних контейнерах. 

- забезпечення гарантованої працездатної наркозно-дихальної 

апаратури, яка оснащена елементами безпеки (кисневий монітор, детекція 

відключення дихальної системи, використання блокування випаровувачів 

тощо).  Анестезіолог повинен бути добре підготовленим для експлуатації 

сучасної апаратури. 

- використовування стандартних методів анестезії. Використання 

стандартів установлює мінімальний рівень вимог, нижче яких анестезіолог не 

може виконувати свою роботу. 
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- впровадження в практику стандарту безпеки пацієнта за допомогою 

пульсоксиметрії і капнографії, що забезпечує  високий рівень моніторингу і 

сприяє продуктивності праці. 

- моделювання невідкладних станів  з метою навчання лікарів має 

велике значення  у справі забезпечення безпеки пацієнта. Враховуючи 

рідкість реальних критичних станів, що виникають під час анестезії, навчання 

на системах моделювання дозволяє покращити практичну підготовку для 

адекватної реакції на аналогічні клінічні випадки. Комп’ютерні тренувальні 

моделі в комплексі з експертними оцінками відповідей можуть скласти банк 

сервісних навчальних програм.  

- використання єдиних критеріїв для аналізу роботи кожного лікаря 

шляхом оцінки кінцевих результатів, негайне розслідування невідкладних 

станів.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТОВИХ 

НАВЧАНЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

О.Л. Сальніков, Я.П. Стефак, М.О. Бєлов, Л.П. Юрчук 

Кафедра медицини катастроф та військової медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Однією із форм підготовки керівного складу та фахівців установ, 

організацій до ефективних та з координованих дій в умовах надзвичайних 

ситуацій є спеціальні об’єктові навчання з питань цивільного захисту. Такий 

тип навчань проводиться відповідно затвердженого керівником установи 

плану, у якому зазначено хід та послідовність відпрацювання основних 

навчальних питань. Безпосередньо під час підготовки до навчань 

здійснюється уточнення та коригування Плану з питань реагування персоналу 

на екстремальні ситуації та проведення заходів по мінімізації збитків від дій 

надзвичайних ситуацій. 

Як правило, спеціальні об’єктові навчання з питань цивільного захисту 

мають за мету: 

- перевірити ефективність здійснення заходів, визначених Планом 

реагування на надзвичайні ситуації; 

- перевірити готовність органів управління і сил цивільного захисту 

організації та установ до дій у разі загрози або виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

- відпрацювати питання захисту та евакуації населення при виникненні 

аварій; 

- практично відпрацювати дії у випадку виникнення пожежі; 

- досягнути злагодженості дій органів управління, сил цивільного 

захисту, працюючого персоналу та студентів щодо дій у разі загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

- набути працівниками, які входять до складу формувань цивільного 

захисту, навичок з виконання спеціальних робіт і заходів за умов 

надзвичайних ситуацій, формування їх здатності до колективних дій; 
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При підготовці до проведення спеціальних об’єктових навчань всі ке-

рівники структурних підрозділів навчального закладу зобов’язані: 

переглянути алгоритми дій співробітників у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій; довести основні сигнали оповіщення і порядок дій за сигналами в 

разі виникнення небезпеки, особливо в разі проведення часткової евакуації з 

приміщень та будівель; поновити і уточнити плани евакуації співробітників 

та студентів з поверхів та будівель, а також перевірити придатність до 

використання наявних протипожежних засобів (вогнегасники, пожежні 

гідранти, пожежні щити та ін.). 

Спеціальні об’єктові навчання з питань цивільного захисту проведені в 

Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський держав-

ний медичний університет »дають можливість практично перевірити: 

- спроможність виконати заходи з локалізації умовної пожежі та про-

ведення часткової евакуації студентів і співробітників університету у взає-

модії з підрозділами ДСНС у Чернівецькій області, Національної поліції 

України та підрозділами екстреної медичної допомоги;  

- готовність різних структурних підрозділів до проведення рятувальних 

робіт під час можливої надзвичайної ситуації; 

- здатність діяти за сигналами оповіщення при загрозі та виникненні 

умовної пожежі.  

Результати проведення спеціальних об’єктових навчань визначили ряд 

позитивних тенденцій. Так, керівний склад університету, особовий склад 

формувань з цивільного захисту залучених на навчання, співробітники та 

студенти навчального закладу отримали практичний досвід в плануванні і 

проведенні заходів з евакуації людей при можливому виникненні  

надзвичайної ситуації. 

Керівний склад, командири залучених формувань та група управління 

навчанням опрацювали навички забезпечення заходів цивільного захисту при 

ліквідації умовної пожежі та управління своїми підлеглими під час 

проведення рятувальних робіт. Слід зазначити, що під час навчань отримали 

досвід також студенти та співробітники, зокрема практично виконуючи 

заходи по координації власних дій, використовуючи засоби індивідуального 

захисту в умовах гіпотетично можливої надзвичайної ситуації. 

Оскільки до проведення практичної частини навчання залучаються 

коменданти гуртожитків та навчальних корпусів, вони мали можливість 

побачити і практично відпрацювати всі алгоритми дій персоналу під час 

проведення евакуації, впевнитися у спроможності свого персоналу до 

виконання рятувальних та невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

Таким чином, проведення у закладах освіти спеціальних об’єктових 

навчань з питань цивільного захисту є однією з форм підготовки керівного 

складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організаційною роботою. Такі 

навчання дозволяють: перевірити реальність планів по реагуванню на НС; 

виявити рівень готовності керівного складу та фахівців суб’єктів 

господарювання до вирішення завдань цивільного захисту; забезпечити 
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взаємодію між об’єктовими спеціалізованими службами, формуваннями та 

органами управління; краще засвоїти персоналом практичні навички з вико-

ристання засобів захисту в різних режимах функціонування єдиної державної 

системи цивільного захисту та її ланок. 

 

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ  

Б.П. Сенюк, С.В. Юрнюк*, Л.Д. Борейко** 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб;  

*Кафедра фармації;  

**Кафедра догляду за хворими та ВМО 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Удосконалення процесу підготовки майбутніх лікарів потребує не 

тільки покращення якості навчальних планів і програм, а й зумовлює новітнє 

осмислення професійного розвитку фахівця, який має володіти новітніми 

інноваційними технологіями. Вирішення поставленого завдання неможливе 

без підвищення ролі самостійної роботи (СР) лікарів-інтернів (ЛІ), яку планує, 

організовує, контролює і оцінює викладач. Самостійна робота ЛІ є 

невід’ємною частиною навчального процесу в вищих навчальних закладах 

України медичного профілю. Саме питання використання новітніх 

інноваційних технологій у організації СР ЛІ на кафедрі пропедевтики 

внутрішніх хвороб зумовлено соціальними потребами у фахівцях із високим 

рівнем знань, здатними ефективно застосовувати інноваційні технології в 

професійній діяльності. 

Ефективність СР залежить від індивідуальних особливостей ЛІ, їхньої 

теоретичної підготовки, наявності відповідних умінь. Оцінюючи рівень 

можливості інтернів працювати самостійно, організовуючи цю роботу, 

розробляючи завдання для неї, ми мусимо враховувати різні рівні вміння ЛІ 

самостійно застосовувати здобуті знання і навички в обстеженні, діагностиці 

та лікуванні хворих. 

Досягти високої ефективності СР можна лише за умов виконання 

комплексу заходів, що охоплює: 1) чітке планування і нормування цієї роботи 

в сукупності з іншими елементами навчання; 2) достатнє навчально-

методичне забезпечення; 3) створення необхідних матеріально-технічних 

умов; 4) надання допомоги і контроль за навчально-пізнавальною діяльністю 

лікарів-інтернів. 

З метою підвищення ефективності СР ЛІ колектив кафедри розробляє 

алгоритми оцінки опанування теоретичних знань і практичних навичок як у 

аудиторний, так і в позааудиторний час, при цьому обов’язково враховується 

перелік знань, умінь і навичок, передбачений освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою спеціаліста-інтерніста. 

Самостійна робота буде продуктивною, максимально корисною лише 

тоді, коли ЛІ має позитивне ставлення до навчання, усвідомлює його 

необхідність і результативність. Тому основне завдання викладача полягає в 
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умілому застосуванні виховних елементів та індивідуального підходу до 

об'єктивної оцінки кожного інтерна, що сприяє заохоченню і стимулюванню 

його навчання. Погоджуємося з думкою, що використання постійного само-

стійного навчання в інтернатурі сприятиме систематизації самоосвіти в май-

бутньому, посилить інтерес до роботи, відповідно зростатимуть відпо-

відальність і результативність. 

Традиційні методи СР – робота з літературою і написання рефера-

тивних доповідей. Щоб заохотити ЛІ та підвищити ефективність традиційних 

методів, на кафедрі проводяться семінарські заняття у вигляді конференцій, 

під час яких одні інтерни виголошують доповідь, інші виступають у ролі 

рецензентів. Останнім часом застосовуються мультимедійні реферативні 

доповіді. Після обговорення відповідної тематики пропонуються тестові 

завдання з визначення рівня опанування певного матеріалу, при цьому 

запитання задає не тільки викладач, а й доповідач – лікар-інтерн. 

На кафедрі щомісячно проводяться клінічні конференції-розбори, на 

яких хворого представляють ЛІ. Презентуючи клінічний матеріал, ЛІ активно 

з'ясовують проблемні питання, на які ґрунтовну відповідь має надати 

доповідач. У дискусії беруть участь усі учасники конференції: лікарі-інтерни, 

лікарі-курсанти і викладачі, резюме робить голова конференції – завідувач 

кафедри. Лікарі-інтерни, які були найактивнішими в підготовці та проведенні 

конференції, заохочуються вищими балами на циклових заліках. 

Певний час відводиться на СР у інтернеті, що передбачає пошук 

інформації й організацію діалогу в мережі, створення тематичних web-

сторінок і web-квестів. Це стосується підготовки ЛІ до складання 

інтегрованого іспиту Крок-3 «Лікувальна справа» як у очній, так і в заочній 

частинах навчання. Розв´язання тестових завдань із бази «Крок-3» у системі 

«on-line» дає змогу оцінити рівень знань, перевірити відповіді та результат. 

Відповідно до типової програми з фаху «Внутрішні хвороби» ЛІ 2 рази 

на місяць відвідують нічні чергування, на яких самостійно або з черговим 

лікарем проводять обстеження хворих і корекцію лікування. Особлива увага 

надається ургентним і важким хворим, які потребують корекції в лікуванні. 

Результати роботи заносяться в щоденник та обговорюються викладачем за 

участі всієї групи інтернів. 

Згідно з наказом МОЗ України №291 від 19.09.1996 р. кожен ЛІ виконує 

науково-дослідну роботу з обраної теми. Пошук матеріалу виконується са-

мостійно лікарем-інтерном, керівник роботи лише скеровує і надає 

рекомендації щодо виконання цієї роботи. Результати доповідаються на 

щорічних навчально-практичних конференціях ЛІ. 

Усе описане вище сприяє активізації навчального процесу, а саме 

активізації мислення лікарів-інтернів, самостійності в прийнятті рішень, 

збільшенню часу активного залучення інтернів до навчального процесу. 

Таким чином, застосування інноваційних технологій у організації 

самостійної роботи лікарів-інтернів підвищує її ефективність і проявляється 

самостійним творчим мисленням, глибокими і міцними знаннями, вмінням 
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виконувати практичні дії, робити висновки і презентації та мати стійку 

професійну позицію. 

 

ОСОБЛИВОСТЇ  ПРОВЕДЕННЯ  НАВЧАЛЬНОГО  ЗБОРУ 

ГРОМАДЯН ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 

МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ 

В.І. Стефанчук, В.Д. Мойсюк, Л.Г. Логуш, І.М. Циркот 

Кафедра медицини катастроф та військової медицини 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський  державний  медичний  університет»,  м.Чернівці 

Навчальний збір з громадянянами, який проводиться кафедрою 

медицини катастроф та військової медицини Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет», є 

заключним етапом навчання за програмою підготовки офіцерів запасу 

медичної служби.  

До навчального збору залучаються громадяни, які мають або 

здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та пройшли 

теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки на кафедрі 

медицини катастроф та військової медицини. 

Навчальний збір громадян за програмою підготовки офіцерів запасу 

медичної служби проводиться на базі військової частини та військового 

госпіталю, які мають відповідне медичне майно, техніку і польове навчально-

матеріальне оснащення для проведення тактико-спеціальних занять. 

Під час навчального збору вдосконалюються організаторські, практичні 

та методичні навички, отримані під час засвоєння програми військової підго-

товки на кафедрі, виконуються практичні завдання з тактичної медицини, 

формуються навички з планування медичного забезпечення бойових дій, 

розгортання функціональних підрозділів етапів медичної евакуації, 

проведення медичного сортування та надання медичної допомоги умовно 

пораненим за сучасними алгоритмами і стандартами. 

Громадяни, які прибули для проходження навчального збору, 

розподіляються на навчальні відділення, з яких формуються навчальні взводи 

чисельністю до 25 осіб. Тривалість проведення навчального збору становить 

30 діб. Тривалість навчального тижня на навчальному зборі становить 6 діб, 

навчального дня – 6 год. занять та 2 год. самостійної підготовки. 

Основними видами навчальних занять є тактико-спеціальні заняття, 

тактико-спеціальні навчання та самостійна підготовка. 

Тактико-спеціальні заняття проводяться в складі навчальних взводів, 

які за необхідності можуть розподілятися на функціональні групи для 

підвищення польового вишколу медичного персоналу, закріплення ними 

практичних навичок в умовах, максимально наближених до бойової 

обстановки. Проводяться тренування з розшуку поранених, надання їм 

домедичної та долікарської (фельдшерської) медичної допомоги, а також 

евакуації з поля бою.  
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Проведення тактико-спеціальних навчань є основною удосконаленою 
формою польового вишколу особового складу медичної служби і підготовки 
його до виконання завдань у ході бойових дій та проводяться з метою 
бойового злагодження функціональних підрозділів, удосконалення польового 
вишколу, тренування особового складу при виконанні ними своїх завдань 
згідно зі штатним призначенням, підвищення практичних навичок офіцерів 
щодо організації роботи функціональних підрозділів, відпрацювання питань 
охорони, оборони, маскування, захисту медичних частин та підрозділів від 
засобів ураження на основі заданої тактичної, тилової і медичної обстановки, 
набуття особовим складом бойових, морально-психологічних якостей . 

Крім цього, відводиться час на проведення національно-патріотичної та 
психологічної підготовки, спортивно-масової роботи i час на обслуговування 
військової, спеціальної медичної техніки та медичного майна. 

Після проходження програми навчального збору та складання 
випускного іспиту громадяни в урочистих умовах складають Військову 
присягу на вірність Українському народові. 

Основним методом навчання на тактико-спеціальних навчаннях є 
практична робота на штатних посадах у відповідному функціональному 
підрозділі. 

Таким чином, навчальні збори громадян за програмою підготовки 
офіцерів запасу медичної служби спрямовані на вдосконалення організатор-
ських, практичних та методичних навичок, отриманих під час засвоєння 
програми військової підготовки на кафедрі медицини катастроф та військової 
медицини університету. 

 

ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ 

«КРОК 3. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА» НА КАФЕДРІ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА 

ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ 

О.С. Хухліна, 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 
На кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб підготовка лікарів-інтернів до складання ліцензійного 
іспиту «Крок 3» відбувається впродовж навчального року, як на циклі 
Модуль «Невідкладні стани», так і на практичних заняттях та лекціях з 
розділів «внутрішні хвороби», «професійні хвороби», «клінічна фармако-
логія». З інтернами займаються досвідчені викладачі, доценти. За участі 
викладачів на кафедрі сформовано банк тестових завдань формату «Крок 3» в 
електронному варіанті та на паперових носіях, у 3-5 варіантах з кожного 
вузького циклу. На початку проходження циклу лікарі-інтерни підлягають 
контролю вихідного рівня знань за тестами, адаптованими за змістом до 
завдань ЛІ «Крок 3». Впродовж останніх років викладачами посилено 
вимогливість до лікарів-інтернів при проведенні практичних та семінарських 
занять. Викладачі груп, на кафедрі, відводять частину часу практичних та 
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семінарських занять для вирішення з інтернами клінічних ситуаційних 
завдань з буклетів «Крок 3» (10-15 тестових завдань), що охоплюють основні 
аспекти діяльності лікаря, з детальним розбором помилок, рекомендаціями 
щодо вирішення типових тестових завдань, постійно акцентують увагу на 
питаннях, що частіше в них закладаються (найінформативніший метод для 
підтвердження діагнозу, найбільш обґрунтована тактика ведення хворого, 
найдоцільніший підхід до надання невідкладної допомоги та ін.), після чого 
проводиться детальний аналіз допущених помилок. Доповнені наявні набори 
з лабораторної та інструментальної діагностики (аналізи крові, сечі, калу, 
шлункового та дуоденального зондування, мокротиння та плеврального 
вмісту, ЕКГ, рентгенограми, ультрасонограми, комп'ютерні спірограми). З 
метою покращення знань лікарів-інтернів з внутрішніх хвороб співробітни-
ками кафедри видані та впроваджуються у навчальний процес нові навчальні 
посібники та монографії. Співробітниками кафедри за редакцією професора 
О.С.Хухліної підготовані та в 2015 році видані методичні вказівки лікарям-
інтернам «Внутрішні хвороби» в 3-х томах.  

Широко застосовуються можливості дистанційного навчання: лікарі-
інтерни щотижнево атестуються у середовищі «Moodle» за тестами, 
адаптованими за змістом до завдань МЛІ «Крок 3» в інтернеті, з подальшим 
аналізом успішності.  

На лекціях для кращого закріплення прочитаного матеріалу лікарям-
інтернам пропонується розв’язання декількох клінічних задач за темою лекції, 
адаптованих до завдань МЛІ «Крок 3». На практичних та семінарських 
заняттях використовуються методичні папки з різних розділів внутрішніх 
хвороб, в яких представлені протоколи МОЗ з критеріями діагностики та 
лікування захворювань внутрішніх органів.  

Покращенню результату складання МЛІ «Крок 3» сприяє підвищення 
вимог до інтернів під час контролю їх знань при проведенні підсумкових 
занять. 

З метою перевірки рівня готовності лікарів-інтернів до складання ЛІ 
«Крок 3», кожного року проводяться „ректорські‖ атестації за програмою, що 
складена з відкритої частини банку тестових завдань ЛІ «Крок 3» відповідного 
профілю, за різними розділами, в тому числі з терапії. В 2016-2017 нав-
чальному році в підготовці лікарів-інтернів до написання ліцензійного іспиту 
почали використовувати тести міжнародного зразка. Це сприяє наближенню 
рівня підготовки випускників інтернатури до світових стандартів, зокрема 
щодо надання медичної допомоги при невідкладних станах. 

 

ВИВЧЕННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ 

ЕТАПІ НАВЧАННЯ 

О.С. Хухліна, О.С. Воєвідка, О.В. Андрусяк 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб  

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Вивчення клінічної фармакології на післядипломному етапі є 

невід’ємною частиною засвоєння основ внутрішньої медицини. Впродовж 
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циклу, який триває десять днів, лікарі-інтерни повторюють раніше вивчене та 

засвоюють основні групи препаратів, що застосовуються в комплексному 

лікуванні внутрішніх хвороб, їх основні механізми дії, покази та 

протипоказання до застосування, можливі побічні ефекти. Значна увага 

приділяється також питанням взаємодії лікарських засобів та складанню схем 

індивідуалізованої фармакотерапії. Велика увага приділяється вивченню 

клінічної фармакології засобів для лікування артеріальної гіпертензії, таких 

серцево-судинних захворювань як ішемічна хвороба серця, різні види 

порушень ритму, в тому числі пароксизмальних, та невідкладних станів, що 

супроводжуються високою смертністю. При вивченні препаратів, особливо 

кардіологічної групи, обов’язково проробляється інформація, заснована на 

доказах (результати різноманітних досліджень), щодо впливу окремих 

препаратів на тривалість життя, якість життя, прогноз, виживання та ін. 

Детально розглядаються питання клінічної фармакології протибактеріальних 

засобів та принципи їх раціонального застосування. В процесі навчання 

лікарі-інтерни здійснюють курацію хворих та складають схеми фармако-

терапії, враховуючи клінічні дані, наявну супутню патологію та вік пацієнтів 

з подальшим обговоренням та корекцією схеми лікування. В навчальному 

процесі широко використовуються тематичні тестові завдання відкритого 

банку даних ліцензійних іспитів «Крок 2» та «Крок 3». Співробітниками 

кафедри створені набори клінічних задач з тлумаченнями та еталонами 

відповідей. Під час проведення занять контролюється рівень підготовки 

лікарів-інтернів з лабораторних та інструментальних методів дослідження з 

використанням наборів клінічних та біохімічних аналізів, електрокардіограм, 

рентгенограм, комп’ютерних спірограм тощо. Власне ці матеріали широко 

використовуються для вивчення клінічної фармакології 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. 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВЕДЕННЯ У 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

В.І. Чебан 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Відповідно до положень нормативно-правової бази з питань підготовки 

майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах освіти (ВНЗО), аспірантура 

є основною формою навчання та забезпечення науково-педагогічними 

працівниками ВНЗО. Тому для аспірантів є особливо актуальними проблеми 

усвідомлення теоретичних, методологічних, методичних основ, технологій та 

організації науково-дослідницької діяльності. 

За період навчання у вузі або роботи в спеціальному науковому закладі 

студент (науковець) опрацьовує різні форми звітності та контролю. Реферати, 
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доповіді, звіти, статті, дисертації – невід’ємна частина його професійного 

життя. Дисертаційна робота є заключним етапом науковця. Серед переліку 

вимог до майбутніх науково-педагогічних працівників першочерговим 

завданням є набуття знань, умінь та методологічних навичок у наукових 

дослідженнях для здобуття наукового ступеня.  

В Україні науковедення регламентується Законом України «Про 

наукову та науково-технічну діяльність», який є основою цілеспрямованої 

стратегії щодо забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової 

науки і техніки. У Законі України «Про вищу освіту» зазначено, що наукова і 

науково-технічна діяльність у ВНЗО є невід’ємною складовою освітньої 

роботи та здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної та виробничої 

діяльності в системі вищої освіти. Для аспіранта є важливим організація та 

планування наукового дослідження, а саме: визначення теми та плану роботи: 

1. Накопичення наукової інформації за темою дослідження. Література з 

визначеної теми повинна бути вивчена якомога найширше, проте без великої 

ретроспекції (до 5-7 років). 2. Оволодіння методами дослідження. 3. 

Написання перших частин роботи. 4.Організація власного науково-

довідкового апарату. Вже на перших етапах роботи слід дотримуватися вимог 

про організацію і збереження наукової інформації та первинної документації. 

5. Підготовка та виконання наукових рефератів. З метою узагальнення 

накопиченого матеріалу з проблематики, що досліджується, виявлення 

суперечливих моментів, нових аспектів та перспектив дослідження - 

необхідно обговорювати їх в колі спеціалістів та зацікавлених осіб. 6. Робота 

над рукописом наукового твору. Робота над оформленням результатів 

наукового дослідження (реферат, доповідь тощо) проходить ряд стадій: 

накопичення інформації; систематизація та узагальнення первинних 

матеріалів; підготовка проектного варіанту рукопису; редагування рукопису. 

Вибір (постановка) теми або проблеми дослідження. Вдале і обґрунтоване 

вирішення цього питання значною мірою визначає доцільність та результа-

тивність всього дослідження. Тема наукового дослідження може бути 

складовою частиною наукової проблеми, так само як і проблема може 

входити до складу наукового напряму. Написання наукових робіт має за мету: 

систематизацію, закріплення, розширення теоретичних та практичних знань зі 

спеціальності застосування цих знань при вирішенні конкретних наукових та 

педагогічних завдань; розвиток та засвоєння навичок самостійної роботи та 

опанування методикою дослідження й експериментування; з’ясування 

підготовленості для самостійної роботи в умовах сучасного реформування 

медичної галузі, прогресу науки. Структурною особливістю наукової роботи є 

її планування. До безпосереднього написання роботи можна приступати лише 

після того, як зібрано та вивчено фактичний матеріал, що дозволить вирішити 

поставлену проблему. Значний за обсягом і різноманітний за змістом матеріал 

має бути належно систематизований, викладений у відповідній послідовності. 

Необхідно врахувати як рішення основних питань, так і окремі деталі. У 

вступі визначається: ціль та завдання, об’єкт та предмет дослідження, 

обґрунтовується вибір теми та її актуальність, відмічається новизна, 
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теоретична цінність і практична значимість роботи, наводиться опис прин-

ципів, методів та прийомів дослідження, композиції наукової роботи, 

характеризуються матеріал та джерела дослідження. Перший розділ найчас-

тіше буває оглядовим, в ньому подається аналіз історичних складових теми 

дослідження. Тут міститься реферативний виклад (оціночного характеру) 

наукових досліджень із визначеної проблеми, визначається коло невирішених 

питань, межі явища, яке досліджує автор цієї роботи, розкриваються 

теоретичні передумови вивчення досліджуваної теми. У другому розділі (та 

наступних розділах, якщо вони є) міститься опис процесу дослідження, 

висвітлюється методика і техніка дослідження, досягнутий результат. У 

завершальній частині узагальнюються підсумки дослідження: висновки, 

плануються перспективи подальшої роботи в межах зазначених проблем.  

Цикл навчання у аспірантурі передбачає ознайомлення з основними 

положеннями законодавства України про науку, організацією та 

інформаційно-методичним забезпеченням наукових досліджень, сучасними 

інформаційними технологіями їх супроводу, основними засадами клінічної 

епідеміології, біоетики і доказової медицини, принципами створення 

автоматизованих баз даних та сучасними методами біостатистики, вимогами 

ДАК України до оформлення і представлення результатів наукових 

досліджень. Значна увага приділяється вимогам щодо підготовки публікацій у 

вітчизняних та закордонних журналах тощо. 

Наука генетично пов’язана з освітою. І саме на вищі медичні навчальні 

заклади покладаються завдання формування наукового світогляду майбутніх 

фахівців. Успішне оволодіння навичками наукових досліджень і творчої 

роботи аспірантам допомагає гармонійне включення в професійну діяльність, 

трансформування наукових знань у площину їх практичного використання. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ, ПРОГНОСТИЧНИХ ТА 

ЛІКУВАЛЬНИХ ШКАЛ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ЛІКАРІВ НА КАФЕДРІ 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 

Одним з наукових напрямів сучасної клінічної практики, який швидко 

розвивається, є прогнозування захворювань і створення прогностичних шкал 

(Шк). 

Сучасні тенденції розвитку клінічної медицини включають широке 

використання уніфікованих інструментів прогнозування, які базуються на 

результатах великих проспективних досліджень. Більш точна оцінка прогнозу 

захворювання дозволяє ефективніше використовувати матеріальний ресурс, 

включаючи хірургічні втручання та високотехнологічні пристрої. 
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Прогностичні Шк допомагають практикуючому лікарю оцінити можливі 

ризики розвитку несприятливих подій для груп пацієнтів із подібними 

умовами, і на цій основі приймати найбільш ефективні діагностичні та 

лікувальні рішення. У більшості випадків практикуючі лікарі рішення  

приймають інтуїтивно, обґрунтовуючи свій вибір логічними викладками. Але 

інтуїтивний характер оцінок суттєво утруднює вдосконалення прогностичних 

можливостей та передачу молодим колегам. Тому, на даний час, альтернативу 

прогностичним Шк важко знайти. З іншого боку, кількісна оцінка прогнозу 

захворювання і відповідної тактики лікування також полегшує контроль за 

правильністю дій лікаря. У той же час, лікар повинен враховувати і обмежен-

ня застосування Шк, які постійно вдосконалюються. Доцільно викорис-

товувати останні версії Шк, які продемонстрували кращі результати. 

Зважаючи на  недостатню інформованість лікарів щодо можливостей та 

обмежень відомих діагностичних, прогностичних та лікувальних Шк з 

внутрішньої медицини, на семінарських та практичних заняттях передатеста-

ційних циклів навчання та циклів тематичного удосконалення, циклів 

спеціалізації з терапії обговорюються питання практичного використання цих 

Шк з метою допомоги у прийнятті зважених клінічних рішень. У результаті 

цих обговорень лікар вдосконалює знання щодо критеріїв/предикторів, які 

включені до Шк, усвідомлює, для яких пацієнтів застосовна та чи інша Шк, а 

також те, що оцінка прогнозу захворювання на основі Шк при багатьох 

тяжких захворюваннях є обов’язковим інструментом, який дозволяє обрати ту 

чи іншу програму обстеження або лікування. При цьому, безумовно, 

вирішальну роль в оцінці можливої події повинен відігравати сам лікар, який 

синтезує всі наявні фактори і результати прогностичної оцінки за Шк, 

зважаючи на свій клінічний досвід і знання. 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ НЕВРОЛОГІЇ ЛІКАРЯМ-

ІНТЕРНАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – 

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»  

О.Б. Яремчук  

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 

Вищий державний навчальний заклад  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Відомо, що в структурі захворювань серед пацієнтів, що звертаються до 

сімейного лікаря, неврологічна патологія діагностується більше ніж в 30%. 

Знання основних клінічних симптомів, розуміння етіопатогенетичних 

механізмів розвитку неврологічних захворювань є необхідною умовою 

надання вчасної та адекватної допомоги пацієнтам неврологічного профілю. 

Гострі неврологічні захворювання відносяться до розряду невідкладних 

станів, які є загрозливими для життя і потребують вирішення питань не 

тільки своєчасної діагностики, а й адекватної невідкладної лікарської 

допомоги та організаційних заходів. Саме лікар загальної практики-сімейної 

медицини є сьогодні основною ланкою первинного рівня надання медичної 

допомоги населенню нашої країни.  
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В умовах реформування медичної галузі в Україні питання ранньої 

діагностики захворювань нервової системи на етапі незначної вираженості їх 

клінічних проявів, який вимагає глибоких знань і певного клінічного досвіду 

лікаря-невролога, лягає на плечі лікарів загальної практики. Крім того, 

сімейний лікар повинен вести хворих з хронічними хворобами нервової 

системи, надавати першу допомогу при невідкладних станах. Саме тому 

підготовка лікарів загальної практики-сімейних лікарів потребує оновлення 

програмних та навчально-методичних ресурсів з метою адаптації спеціалістів 

для роботи у первинній ланці, у сільській місцевості, забезпечуючи 

відповідний рівень знань та практичних навичок і умінь. Згідно з 

розробленими програмами в підготовці сімейного лікаря та вимогами 

кваліфікаційної характеристики матеріал, яким має оволодіти сімейний лікар, 

надто об’ємний, що потребує впровадження інноваційних та інтегральних 

педагогічних методів, які оптимізують можливості набуття знань і 

формування спеціальних практичних навичок та вмінь. 

Цикл «Нервові хвороби» лікарі-інтерни загальної практики проходять на 

базі кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології БДМУ. 

Робоча програма підготовки лікарів загальної практики-сімейної медицини 

передбачає 72 години на вивчення нервових хвороб, з них лекцій – 4 години, 

семінарських занять – 6 години, практичних занять – 44 годин, самостійна 

робота – 18 годин. Курс викладається на основі вчення про єдність і цілісність 

організму, про роль оточуючого середовища в патогенезі захворювань 

нервової системи. На кафедрі значна увага приділяється теоретичним і 

практичним аспектам актуальних питань неврології. Крім класичних форм 

навчання (лекції, семінари, практичні заняття), широко використовуються 

такі підходи, як участь в клінічних конференціях, обходах професора, 

самостійна робота над монографічною і періодичною літературою з 

неврології. Особлива увага приділяється активізації роботи лікаря-інтерна, 

розвитку клінічного мислення, оволодінню практичними навиками, здатності 

самостійно приймати рішення, вмінням формулювати діагноз, надавати 

допомогу хворому. Інтерни на практиці навчаються основам медичного 

мислення, разом з викладачем проходять всі етапи лікувально-діагностичного 

процесу безпосередньо на прикладі конкретного пацієнта. Для більшої 

наочності на кафедрі створена база навчальних фільмів, мультимедійні лекції, 

які широко використовуються при проведені занять.  

В останні роки спостерігається тенденція до зменшення кількості годин, 

що виділяються на вивчення неврології на післядипломному етапі, особливо 

за рахунок зменшення кількості семінарських та практичних занять. 

Зважаючи на неухильну тенденцію до старіння населення та збільшення 

неврологічної патології в світі в цілому, це викликає певний дисонанс. Разом 

з тим збільшується кількість годин, виділених на самостійне вивчення 

матеріалу, що ставить перед молодими лікарями нові виклики. В сучасних 

умовах стрімкого прогресу інформаційних технологій все більшого значення 

набувають дистанційні методи навчання. Впровадження сайту дистанційного 

навчання БДМУ і програмного комплексу системи Moodle надало можливість 



Матеріали навчально-методичної конференції 17 квітня 2019 року 

 547 

організовувати самостійну позааудиторну роботу лікарів-інтернів при 

вивченні неврології, забезпечити інтернів необхідними навчальними і 

навчально-методичними матеріалами, проводити контроль самостійної 

роботи тощо. Індивідуальна робота інтерна забезпечує можливість 

асинхронної роботи з матеріалом, що дозволяє самостійно управляти 

глибиною занурення в тему, варіативно засвоюючи основний і додатковий 

матеріал. Результативність дистанційного навчання на післядипломному етапі 

освіти лікарів вирішальним чином залежить від наступних факторів: 

ефективної взаємодії викладача і лікаря; налагодженого активного зворотного 

зв’язку; якості попереднього проектування процесу дистанційної освіти та 

способів управління ним; розроблених дидактичних матеріалів. Інтерактивні 

можливості систем доставки інформації дозволяють налагодити і навіть 

стимулювати зворотний зв’язок, забезпечити діалог і постійну підтримку, які 

неможливі в більшості традиційних системах навчання.  

Використання інноваційних технологій в сукупності з традиційними 

педагогічним методами дозволяє оптимізувати освітній процес і дає 

додатковий інструмент для управління навчанням інтернів. Головним 

принципом дистанційного навчання на післядипломному рівні освіти лікаря 

загальної практики-сімейної медицини є самостійна цілеспрямована робота з 

використанням сучасних інформаційних технологій, ефективність якої 

залежить від методологічно грамотно структурованого викладачем процесу, 

інформаційно-комунікаційних можливостей вищого навчального закладу і 

лікаря. Інтерактивні, інноваційні методи підвищують ефективність і 

результативність навчання, реалізують більш ефективну підготовку з 

неврології до практичної діяльності лікаря загальної практики-сімейної 

медицини. 

 

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЦИКЛІ 

ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ 

«ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ОСНОВНОЇ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ 

ПАТОЛОГІЇ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СУЧАСНИХ ПРОТОКОЛІВ  

В КЛІНІЧНУ ПРАКТИКУ» 

С.М. Ясніковська 

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Покращення показників перинатальної захворюваності та смертності 

залежить як від кваліфікації лікарів, так і від організації роботи акушерсько-

гінекологічної служби в цілому. З метою удосконалення практичної та 

теоретичної підготовки лікарів з 2017-2018 навчального року на кафедрі 

запроваджено цикл тематичного вдосконалення (ТВ) «Актуальні аспекти 

перинатальної медицини». На даному циклі ТВ мають змогу підвищити свою 

фахову майстерність лікарі зі спеціальностей ―акушерство і гінекологія‖, 

«загальна практика – сімейна медицина», «лабораторна справа». 
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Цикл розрахований на 10 робочих днів. Тематика лекцій присвячена 

актуальним проблемам перинатальної медицини та торкається питань 

організації амбулаторного нагляду, ведення вагітності та шляхів розродження 

жінок групи ризику по розвитку перинатальних ускладнень. На практичних 

заняттях проводиться детальний розбір та засвоєння необхідних практичних 

навичок ведення фізіологічних та патологічних пологів (запис партограми, 

акушерські повороти, накладання акушерських щипців та вакуум-

екстрактора). До автоматизму відпрацьовуються навики запису та 

інтерпретації кардіотокограм, результатів дослідження біофізичного профілю 

плоду та доплерометрії кровоплину в маткових, пуповинних та плодових 

судинах. Приділена особлива увага проблемам внутрішньоутробного 

інфікування плоду, невиношування вагітності, профілактики розвитку 

плацентарної дисфункції та питанням фармакотерапії під час вагітності та в 

період лактації. На семінарських та практичних заняттях акцентована увага 

слухачів на наданні акушерсько-гінекологічної допомоги згідно міжнародних 

клінічних рекомендацій та клінічних протоколів, затверджених наказами 

МОЗ України.  

При проведенні практичних та семінарських занять на циклі ТВ 

використовуються інтерактивні та проблемно-орієнтовані методи навчання. 

Відповідно до вимог підготовки фахівців до інтеграції в Європейському 

освітньому просторі в навчальному процесі даного циклу ТВ запроваджені 

сучасні системи навчання: клінічно-імітаційні, рольові, ігрові технології, 

кейс-технології. З метою впровадження дистанційних форм навчання 

методичні матеріали розміщені в інформаційному середовищі університету 

Moodle.  

Застосування сучасних технологій навчання допоможе лікарям-

слухачам циклу ефективніше використати здобуті знання та втілити їх в 

практику своєї роботи. 
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