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On-line communication has become an inherent part of the  XXI century.  There is nothing new 
about it, let alone revealing.  This form of convening is obligatory to start a change or videoconference 
for the sake of pity.

The covid-19 pandemic briefl y „locked up” people in their homes.  Schools, kindergartens, uni-
versities, state and local government offi ces, courts, prisons, shops (except for those with basic che-
mical and hygiene articles and articles) were closed.  Wherever it was possible, people’s approval was 
possible - from visiting circles, to religious ceremonies in churches and cemeteries.  When the fi rst 
nurseries appeared, about which she slightly improved, it was possible to run the risk of introducing 
schools or other institutions with care facilities (kindergartens).  Online learning was in the system 
for another year (2020-20).  It would seem that we are returning to normal after the peak of the SARS 
pandemic - cov2.

The literature of the subject emphasizes that this form of teaching-learning is becoming more and 
more popular.  This is rightly noticed by Katarzyna Łangowska - Marcinowska, who points out that 
“E-learning - distance learning (via the Internet) - is now becoming more and more popular.  In the 
era of modern technologies, learning can be successfully done at a distance and practically anywhere.  
Many people use the Internet, which has largely become one of the many sources of information of 
the times today and helps to develop skills and knowledge.  Therefore, e-learning has made its way 
into schools and universities for good.  The success of distance learning is determined by a set of ele-
ments, which include: available technology, teaching resources, teachers, administration, but most of 
all the needs and attitudes of learners „1. The last of the mentioned elements: needs and attitudes are 
an important factor in the effectiveness of the didactic process.

Zbigniew Meger, who writes: “The spread of digital networks and multimedia at the end of the 
last century made it possible to implement a truly interactive teaching-learning process at the end of 
the last century.  Reaching this state of affairs is determined by the media generation in distance lear-
ning. There are fi ve generations of media that have signifi cantly changed the image of distance lear-
ning - from correspondence education at the turn of the XVII and XVIII centuries to digital networks 
and multimedia at the turn of the XX and XXI centuries.  By closely observing the development of 
distance learning technologies, you can see the perspective of virtual reality in which people will 
move around, communicate with each other and pursue their life or professional goals in the future.  
It is also in this area that education should be seen, which - in order to meet the requirements of the 
modern world - will teach cooperative behavior in the virtual world.  Such education, using tools for 
synchronous and asynchronous communication, 3D space and computer networks with a wide trans-
mission band, can be perceived as a new, sixth generation of distance learning ”.2

It is diffi cult to disagree with the arguments cited above, especially when e-learning has become 
a permanent part of the academic reality, being in the covid-19 pandemic the only possible way to 
continue learning.  On the other hand, it caused changes in the existing canon of didactic work for 
many academic teachers.

For the purposes of this study, I decided to conduct a small diagnostic survey, the purpose of 
which was to answer a few basic questions:

1  Łangowska-Marcinowska K. Nauczanie zdalne (e-learning) cechą nowoczesnych technolo-
gii w edukacji. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 2020, 2 (16)), s.63.
2  Meger Z. Szósta generacja nauczania zdalnego. Dąbrowski M., Zając M.(red.), E-edukacja 
dla rozwoju społeczeństwa, Warszawa 2008, s.  151
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 1. is on-line teaching at the same substantive level as classroom teaching?
 2. is the TEAMS (or other) platform suffi cient for distance learning purposes?
 3. are the learners active in the classroom?
 4. What are the results of distance learning?
 5. What are the diffi culties in distance learning?

The survey questions were closed-type, which meant that the respondents could choose one of the 
possible answers provided. The questions were asked to adults studying at universities in Poland in the 
following fi elds: law, internal security, public administration.  20 people took part in the survey.  The 
responses obtained are presented below.

 Question 1. Is online teaching at the same substantive level as classroom teaching?
Yes Higher than in the case 

of full-time education
Lower than in the case 
of full-time education

I have no opinion

5 5 0 10
25% 25% 0% 50%

The result obtained for the fi rst question shows that the respondents (most generally) assessed 
the quality of on-line teaching as good or even very good (50%).  Exactly the same number of people 
(10, which constitutes 50% of the respondents) answered that they had no opinion in this respect.  
The interpretation in this case may vary.  The fi rst possibility is the one in which the respondent was 
not able to compare the quality of teaching for various reasons: he did not participate actively in the 
classes, he slept during the morning classes, limiting himself only to activating the connection on the 
platform.  Another is where the learner took part in this type of subject-specifi c activity for the fi rst 
time.  Another interpretative possibility is based on the respondent’s caution resulting from the fear of 
the teacher’s assessment.

Question 2. is the TEAMS (or other) platform suffi cient for distance learning purposes?
Enough Not Enough I have no opinion

20 0 0
100% 0% 0%

The next question was about the properties of the educational platform.  The responses obtained 
are listed above.  All participants of the research considered the educational platform suffi cient.  Such 
responses are generally not surprising, considering that most Polish educational institutions use TE-
AMS, which is effective.  It allows you to post materials, share presentations and short recordings, 
record classes, create discussion groups, download attendance lists of participants.  As a comment - 
from my own experience I can point out that this form of teaching using the TEAMS platform brings 
good results.  Students use the materials placed in the tabs.  In this simple way, they obtain, practically 
effortlessly, materials for independent work, supplementing their knowledge and extending it.  So-
metimes lecturers post a short lecture summary, which is a novelty in academic practice.  The lecture 
as a unique, original form of teacher activity is never the same, it always differs in small details, for 
example in the case of changes in the law or the results of the latest research, previously unknown.

Question 3. Are the learners active during the classes?
Yes No I have no opinion
5 15 0

25 % 75% 0%
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The answers to the above question are worrying, but on the other hand - they are (in my opinion) 
an indicator of the honesty of the respondents.  Importantly, each of the respondents answered this 
question (yes or no).  There was no answer in which the respondent would not have an opinion on this 
matter.  Only 25% of those surveyed believe that remote learners are active in class.  The remaining 
people were of the opposite opinion (75%).  It is worth emphasizing here that activity was understood 
as active participation, concentration on the issues presented, asking questions or expressing opinions.  
Passive participation in classes may result from many reasons, from lack of interest in the subject, 
diffi culties in understanding the issues presented, reluctance to learn, health condition at the time of 
classes, as well as fatigue or boredom.

Question 4. What are the effects of distance learning?
Satisfactory Unsatisfactory

 ( negative )

I have no opinion

10 3 7
50 % 15% 35%

The vast majority of those asked about the effects of distance learning (50%) found them satis-
factory, while 15% were of the opposite opinion.  The remaining people (35%) had no opinion in 
this regard.  Such responses can be regarded as corresponding to those previously given.  Interestin-
gly - unsatisfactory results of distance learning are the least numerous.  It can be carefully assumed 
that in this group there were either not interested in the subject, or on the contrary - exceptionally - 
interested, who expected a signifi cantly expanded content of the classes.

Question 5. What are the diffi culties in distance learning?
Network outages Poor connection 

quality
Morning class hours Fatigue - weariness 

from classes
Others

2 2 5 4 7
10% 10% 25% 20 % 35%

The last question asked concerned the diffi culties in online teaching.  The results are presented in 
the table above.  Network interruptions and poor quality of Internet connection were chosen by two 
people (which in total constitutes 40% of responses).  For fi ve of the respondents, the morning hours 
of classes (25%) were a diffi culty.  Four more people chose fatigue as the inconvenience

 (weariness), which accounts for 20% of the entire group.  Another 7 people (35%) indicated other 
diffi culties.

Survey summary: e-learning on the TEAMS platform was in fact rated positively by the respon-
dents.  Activity in the teaching process is always on the part of the teacher, and the activity of the 
learner - on the part of the learner.  Respondents who are active during online classes, as it can be assu-
med, achieve better learning results than those who are not active.  This inactivity can be equated with 
passivity, but it does not have to.  Lack of visible activity may be caused by connection diffi culties, 
poor connection quality, or other reasons.  When asked about the effectiveness of this form of educa-
tion, half assessed it as satisfactory, while in the second group there were those who were dissatisfi ed 
and those who had no opinion in this regard.  The quality of on-line classes is, in the opinion of the 
respondents, of a high level.  There is probably nothing innovative about it, because distance learning 
allows the use of multimedia to a greater extent than in standard theoretical classes. At the end of 2022, 
in the era of the ongoing war in Ukraine and the increasing number of covid-19 cases, remote learning 
becomes a reality.  Sometimes it is the only possible form of education.  In many EU countries, online 
classes are standard in academic practice, and this is because, fi rstly, they are more easily accessible 
to many students living outside academic centers, and secondly - they are more economical, because 
they reduce the costs of energy consumption at the university premises, travel to  universities (both 
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students and lecturers), thirdly - they are more economical in terms of time - staff and students do not 
waste time reaching the university, moving between academic facilities, fourthly - in the time of a 
pandemic or epidemic threat - they are safe for participants in the process  education.
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CONSIDERATION OF THE INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF THE SEEKERS 
OF HIGHER EDUCATION IN THE LEARNING PROCESS DURING THE PERIOD 

OF HOSTILITIES   

V. Kosenko

Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council 

After the outbreak of a full-scale war of russia against Ukraine the issues concerning high-quality 
medical education have become crucial for the seekers of higher education, professors and the state. 
During the war it is extremely diffi cult for the youth to focus on gaining professional knowledge, to 
distract from disturbing news, to split time between everyday affairs, volunteering, lectures and prac-
tical classes. The learning challenges of today can be partially solved by the instructors taking into 
consideration the individual characteristics of students and the conditions in which they live [1;2].

Aim – substantiation of expediency of considering the individual characteristics of the seekers of 
higher education in the process of providing educational services during the period of hostilities.

Methods of research. The research was performed using the bibliosemantic method, method of 
system analysis and logical synthesis. 

Results of research and theirdiscussion. The pedagogy of individual approach implies not ad-
aptation of the purpose and core content of studies to the individual student, but adaptation of forms 
and methods of delivering the educational material to the individual characteristics of the seekers of 
higher education. The individual approach creates the best conditions for the development of cogni-
tive activity, abilities and talents of each student in the process of acquiring vital and professionally 
important competencies. 

In time of war it is particularly important for the instructor to be able to use the rich internal 
reserves of the youth (world view, life experience, interests and inclinations, emotions and feelings) 
during classes in synchronous or asynchronous modes. In this challenging time it is necessary to create 
the right conditions for fulfi lling potential opportunities of the student, in particular, through constant 
communication, trusting relationships with young people. 

In order to increase the effectiveness of organizing the educational process during the period of 
hostilities, it would be desirable to create such psychological and pedagogical conditions in higher ed-
ucational establishments in which each student can take an active personal position and fully express 
himself as a subject of creative activity. 

In the arsenal of the instructor must be differentiated tasks with due regards to the needs and pos-
sibilities of each seeker of higher education, various interactive technologies based on the principles 
of feedback, trust, equality of beliefs. 

It is impossible to provide well-functioning and effective educational process without regard to 
the individual characteristics of the student.

Conclusion.
The rationally selected methods and principles of work with the students on the basis of the iden-

tifi ed individual characteristics will revive the interest of youth in studying and probably will increase 
the cognitive interest in acquiring professionally important knowledge and skills during the period of 
hostilities.

List of literature 
1. Подшивайлова Л. І. Особистість студента як індикатор освітнього середовища сучасної 
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«Фенікс», 2020. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 27. – С. 220-236. https://lib.iitta.gov.
ua/722840/1/27_8.pdf 

2. Скробач Н. В. Шляхи підвищення якісного рівня вищої освіти / Н. В. Скробач, О. А. 
Шаповал, В. О. Петрина, В. Ю. Вишиванюк // Медична освіта. – 2018. – №1. – С.50-54. https://
doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.1.8289 
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TIME MANAGEMENT TECHNOLOGIES AS MEANS OF ACTIVATING 

EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATIONAL MEDICAL INSTITUTIONS

I.S. Nedostup, Z.R. Kocherga, T.V. Lotovska, V.G. Glovyak*, N.M. Tereshkun, L.L. Fedyshyn

Department of propaedeutics of pediatrics
*Professional medical college

Ivano-Frankivsk National Medical University

Time is the most valuable treasure in a person’s life.
 Therefore everything done not in proper time is done in vain.

Francis Bacon.
In connection with the entry of Ukraine into the unifi ed pan-European educational space and 

the introduction of new priorities for the development of the national education system, the need for 
adaptability and speed of response of HEMI to innovative processes in the fi eld of science and medicine 
is increasing. Adaptability and mobility are one of the most important factors in the competitiveness 
of an educational institution. Therefore, in the conditions of reforming the medical industry, the search 
for new ways to achieve success in solving tasks related to increasing effi ciency in all spheres of 
activity remains relevant. An important factor in the management of HEMI is the use of modern 
methods, means and techniques of time management as an effective factor of personal and collective 
development. Among the reasons for the introduction of time management into the management 
process of HMEI, the rapid pace of changes in the educational environment, which require urgent 
decisions, should be singled out; introduction of new curricula and programs; the need for teachers 
to constantly fi nd reserves of time for continuous development; an increasing fl ow of information 
that requires data processing using fi ltering systems. The time competence of time management has 
three most important components: awareness of time, emotional experience of time and organization 
of time in the fi eld of professional activity. Time management, as the art of time management, can be 
reduced to the following three concepts - «plan», «select the most important», «act». In the complex, 
this ensures emotional stability, stress resistance and self-realization. An indisputable problem in the 
work of a teacher of HMEI is the constant lack of free time. How to effectively plan your time so 
as not to interfere with your personal life (rest, sports, hobbies, spending time with family)? The 
temporal competence of time management consists in the development of the ability to set and achieve 
goals, correctly defi ne priorities and distinguish important tasks from minor ones. The technological 
approach to time management includes such actions as planning, implementation, organization, goal 
setting, information, communication, decision-making, and control. Determining priorities is quite 
a diffi cult task. The Eisenhower matrix principle, the Pareto principle, ABC analysis, etc. are used 
among the technologies for determining the priority of cases and the sequence of their execution. 
Duane David Eisenhower, being the 34th president of the United States, proposed the rule of 
accelerated analysis, according to which priorities are set according to two main criteria - importance 
and urgency. Depending on the combination of these criteria, there are four possible evaluations of 
the tasks/four possible options for action that make up the Eisenhower matrix: cases A - important 
and urgent; business B - important, but not yet urgent; business C - urgent, but not important; D - 
affairs are unimportant and non-urgent. It is better to refrain from performing non-essential and non-
urgent tasks. Successful teachers do things at the stage when they are important, but not yet urgent, 
so they give the greatest return. In the future, such matters become urgent and important if they are 
constantly postponed.The main methods of time management include the «Pomodoro» method, «eat a 
frog for breakfast», the «Swiss cheese» method, the «elephant» method or «eat an elephant in pieces». 
Choosing one of the methods, as well as their combination, helps both teachers and students become 
signifi cantly more effective in achieving their goals. 

Thus, technologies and methods of time management through mastering time competence make 
it possible to achieve a higher level of mobility and adaptability, activate the education process, gener-
ate ideas for creating innovative project and increase the competitiveness of HEMI on European labor 
market.
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QUALITY IMPROVEMENT OF TRAINING OF STUDENTS AT PATHOLOGICAL 

ANATOMY DEPARTMENT

O. Yu. Fofanova, I. H. Labyak

Department of pathological anatomy
Ivano-Frankivsk national medical university

Introduction. In the conditions of traditional forms and methods of training at pathological anato-
my department, students, who passively receive information, do not know how to acquire it indepen-
dently. Purposeful development of individuality is possible only when the theory of education does 
not declare the need for creativity of the teacher and creativity of the student, but systematically imple-
ments it in the educational process with the help of expedient methods. Interactive learning methods 
contribute to this in the best possible way. Due to the independent activity and group interaction em-
bedded in their essence, they can be useful both for the teacher and for students. Interactive learning 
methods are the subject of numerous comparative studies. 

Main part. Interactive learning model is a constant communication of the teacher with students, 
students with students - interaction of all members of the team. Implementation of interactive methods 
in teaching of pathomorphology makes it possible to change the attitude towards the object of study, 
turning it into a subject. Therefore, interactive learning of pathomorphology is a dialogic learning, 
during which the teacher and student interact. The teacher of department should prefer not the infor-
mational and controlling function, but the organizational and stimulating one, cultivate a democratic 
style of management, support the student’s initiative and have an instruction on cooperation and joint 
responsibility for its results. The role of the ability to fi nd and summarize information on topics from 
training program from different sources is growing. The educational process takes place under the 
conditions of constant active interaction of all students. The main difference between interactive exer-
cises and tasks from ordinary ones is that they are aimed not only on consolidation of already studied 
material, but on studying of new one. Interactive learning methods in pathological anatomy can be 
classifi ed according to several features: physical, social, and cognitive activity. Examples of physical 
activity are changing the workplace (classroom, histological laboratory, autopsy room), recording, etc. 
Participants are included in social activity when they ask questions, answer, etc. Examples of cogniti-
ve activity: addition of the presented material by the participants, individual research of student as a 
source of professional experience. All three types of activity are interrelated. Interactive methods of 
training at pathological anatomy department also include practical sessions-conferences, which help 
to improve communicative and verbal abilities. 

Conclusion. In contrast to traditional methods, in which the pathomorphology teacher is used 
to give and demand certain knowledge, by using interactive forms of education, the student himself 
opens the way to knowledge and assimilation of knowledge. In this situation, the teacher of depart-
ment becomes an active assistant, his main function is organization and stimulation of the educational 
process. Interactive methods contribute to improving knowledge, developing communication skills, 
facilitating the adaptation process of future doctors, developing mental and practical abilities of stu-
dents.
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УДК: 378.147.091.33-027.22+616.5
ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛО-

ГІЇ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

О. Александрук, В. Ткач, Н. Козак, В. Гончарук

Кафедра дерматології та венерології
Івано-Франківський національний медичний університет

Протягом останніх 5 років вища медична освіта в Україні постає перед небаченими раніше 
викликами у зв’язку із впливом надзвичайних чинників. Реформа надання медичної допомоги 
в Україні, пандемія COVID-19, війна – внаслідок цих причин, здається, надовго зруйнована 
традиційна практична частина підготовки медичних фахівців на додипломному етапі, яка 
передбачала постійний доступ студентів до реальних пацієнтів в закладах охорони здоров’я. 
Обходи хворих із викладачем у відділеннях на кожному практичному занятті, самостійна курація 
хворих студентами, на жаль, стають історією. Важливий виклик сучасності – впровадження 
інших форм і засобів підготовки, що можуть замінити втрачені можливості та зберегти високу 
якість надання освітніх послуг в медицині.

Підготовка фахівців в спеціальності «Дерматовенерологія», на першій погляд, має більше 
можливостей для гнучкості у переході від роботи із реальними пацієнтами на інтерактивні 
та симуляційні технології. Можливості сучасних цифрових засобів дозволяють зберігати та 
використовувати безліч якісних фото та відеоматеріалів, що демонструють патологію шкіри. 
Здається, для здобуття досвіду в спеціальності робота з реальними хворими не дуже потрібна, 
адже побачити можна практично любу патологію, яка є в базі даних. Навіть на думку багатьох 
хворих, для встановлення правильного діагнозу досвідченому лікарю необхідно «лише 
подивитись» на шкіру із проблемою. В реальності, діагностичний процес в дерматології 
набагато складніший, вимагає як досвіду в загальному діагностичному алгоритмі, так і 
володіння додатковими та спеціальними методами обстеження дерматологічного хворого. 
Курація реальних хворих допомагала відпрацьовувати цей алгоритм та методи, вчила 
спілкуватись із пацієнтами та одночасно аналізувати різнопланову інформацію. Впровадження 
симуляційних технологій при правильній організації можна вважати важливим шляхом 
відновлення практичного компонента підготовки майбутніх фахівців в сучасних умовах. Їх 
єдиним можливим недоліком слід вважати відсутність опрацювання взаємодії з реальними 
хворими, вміння налагоджувати конструктивний діалог та партнерство в діагностичному та 
лікувальному процесі. На перспективу, за умови повноцінного впровадження симуляційних 
технологій та відсутності умов для традиційних курацій хворих, слід продумати та впровадити 
окремі цикли практичної підготовки саме для відпрацювання різних варіантів  спілкування із 
пацієнтами. 



9

УДК: 37.091.322+614.253.4
НАУКОВИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОК У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ МЕДИЧНОЇ 

ОСВІТИ

О.В. Антимис, О.Я. Жураківська, Н.Т. Саган, В.А. Міськів, У.М. Дутчак, Тимків І.С.

Кафедра анатомії людини 
Івано-Франківський національний медичний університет

У сучасній системі освіти відбувається перехід від екстенсивно-інформаційного навчання 
до інтенсивно-фундаментального. Зміна парадигми торкається всіх компонентів педагогічного 
процесу: від цільових орієнтирів та освітнього контенту, до приватних методик і конкретних 
форм роботи. Найбільшою мірою ця вимога поширюється на систему безперервної медичної 
освіти, символами якої у ХХІ столітті стають: компетентність, самостійний пошук знань, 
постійне вдосконалення вмінь та навичок, вільна орієнтація у вирішенні складних професійних 
та соціальних проблем. Необхідна на сьогоднішній день якість професійної підготовки 
майбутнього медика досягається виконанням низки умов, серед яких сучасний рівень 
матеріально-технологічної оснащеності навчального процесу; висока доступність наукової, 
навчальної та спеціальної літератури, міжнародних електронно-бібліотечних ресурсів;  широке 
використання симуляційних тренінгових технологій; професійно-особистісний тип взаємодії 
викладача та студента. При цьому однією з актуальних педагогічних проблем залишається 
повноцінне включення до освітнього процесу науково-дослідної та практико-орієнтованої 
складової.

Одним із головних засобів у формуванні креативності майбутніх спеціалістів є науково-
дослідна робота студентів (НДРС), що здійснюється в рамках навчального процесу та як 
додаткова форма – участь у роботі засідань наукового студентського гуртка (НСГ) кафедр, 
семінарів, студентських конференцій.

Студентські роки – це не тільки час для навчання. Кожен студент може брати участь у 
наукових гуртках чи студентських організаціях, які допоможуть розвинути свої інтереси 
та навички. Більше того, додаткова діяльність у майбутньому може бути добре оцінена 
працедавцем. Участь у житті університету – це чудова можливість отримати досвід роботи в 
групі, познайомитися та потоваришувати з новими людьми, які поділяють ваші інтереси.Існують 
різні моделі організації наукових гуртків у медичних вишах: монопрофільні, міжкафедральні, 
міжвузівські.

Досить цікавим є досвід міжкафедральної співпраці між студентами-гуртківцями. 
Результати міжкафедральної взаємодії між студентами були висвітлені на засіданні 
студентського наукового гуртка нового формату: дискусійний відеоклуб, який відбувався як 
спільне засідання студентських наукових гуртків кафедр анатомії людини, патоморфології, 
патофізіології та ендокринології. Ця зустріч була присвячена хворобі цукровий діабет, та 
його лікуванню. Було порушено цікаві моменти з історії захворювання, наведено статистику, 
висвітлено патоморфологічні та патофізіологічні механізми розвитку, а також особливості змін 
у різних органах і системах при даній патології. Поряд з теоретичними аспектами вирішення 
цієї проблеми були продемонстровані клінічні випадки, що викликало величезну цікавість у 
студентів та побажання надалі проводити засідання студентського наукового гуртка у подібному 
форматі та за участю провідних учених. 

У перспективних планах необхідно наголосити на встановлення контакту з науковими 
студентськими товариствами інших медичних ВУЗів; надання можливості виконання 
експериментальних, лабораторних досліджень у рамках НДРС; відрегулювання механізму 
заохочення найбільш обдарованих студентів у екзаменаційний період та співробітників, які 
беруть активну участь у роботі НДРС.

Саме наші сьогоднішні студенти робитимуть науку майбутнього та те, якою буде ця наука, 
залежить від тих, хто сьогодні з нами у світі студентської науки.



10

УДК 378.14 : 61 +372:854
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ

Л. Р. Бабчук

фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Лесі Українки, 2,  telure@ukr.net

Наразі, в обставинах, що склалися в Україні у розпал повномасштабної війни та епідемії 
коронавірусної інфекції, більшість закладів освіти використовують сучасні інноваційні моделі, 
які здатні доповнити або замінити традиційні методи навчання, модифікувати їх та успішно 
реалізувати у навчальному процесі.

Не викликає заперечення теза про те, що сучасному суспільству необхідні фахівці здатні 
оперативно приймати нестандартні рішення, діяти творчо. Основним засобом формування 
цих рис є самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів. Сучасний студент це особа, 
яка належить до нового, цифрового покоління, для якого використання мобільних засобів 
та інтернету  для роботи і навчання є цілком природнім, але все одно дистанційне навчання 
потребує відповідної підготовки студентів. Перш ніж його запроваджувати, студентів треба 
навчити вчитись – навчити опрацьовувати літературні джерела, аналізувати їх, виділяти 
головне, систематизувати знання, робити висновки. Саме тому студенти 1 курсу вивчають 
хімію в аудиторіях з моделлю організації навчального процесу, наближеною до традиційної. 

Аналіз останніх досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів показав, що одним з 
перспективних підходів до організації сучасного навчального процесу є модель інтеграції 
технологій навчання: традиційного й дистанційного. Процес навчання, за якого традиційні 
технології навчання поєднуються з інноваційними технологіями електронного, дистанційного 
та мобільного навчання називають «змішаним навчанням». У цьому випадку основний матеріал 
викладається в рамках дистанційного курсу, який передбачає самостійну роботу студента; 
закріплення і відпрацювання матеріалу проходить на очних заняттях, що реалізуються з 
використанням активних методів навчання. Саме за такою моделлю уже 2 рік відбувається 
вивчення медичної хімії на 2 курсі медичного коледжу. Сучасні дистанційні лекційні заняття 
здатні оптимально подолати недоліки традиційної освіти та розвинути самостійну пізнавальну 
активність студента, бо відрізняються від традиційної освіти за наступними показниками: 
підвищують відвідування за рахунок онлайн-учасників та переглядів записів лекцій, а також 
надають доступ до електронних матеріалів після лекцій.

Віртуальний характер дистанційних лекційних занять включає як позитивні, так і негативні 
психологічні аспекти для особистості студента. Позитивно впливають на особистість наступні 
аспекти: віртуальна взаємодія дозволяє знизити психологічну напругу, уникнути психологічного 
дискомфорту, що пов’язано з відчуттям психологічної захищеності і підвищенням комунікативної 
активності студентів. До того ж можливість виступати в якості невидимого учасника взаємодії 
або без прив’язки до справжнього фото стимулює рольове експериментування, сприяє 
кращому самопізнанню, розкриттю індивідуальності. До негативних психологічних факторів 
відносяться відсутність у студентів на лекції безпосереднього емоційного, енергетичного 
контакту з викладачем, що ускладнює процес передавання соціокультурного досвіду, негативно 
впливає на групову та професійну ідентифікацію студентів, їхню навчальну мотивацію. До того 
ж віртуальне спілкування викликає знеособлювання студентів, тобто анонімність студентів 
провокує сенсорну деградацію у спілкуванні. Відсутність прямого, безпосереднього контакту 
під час дистанційного навчання підкреслює важливість враховувати психологічні особливості 
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організації інформації, які у великій мірі визначають ефективність навчання. Одним з 
найважливіших факторів ефективності навчання є усвідомлювання студентами навчального 
матеріалу, тобто здатність наділяти отриману інформацію змістом «для себе». Рамки змісту 
навчального матеріалу, а саме його деталізація, конкретизація, практичні навички, у випадку 
викладання дисциплін хімічного напрямку, низка  хімічних експериментів, індивідуальна робота 
кожного студента відбувається на практичних заняттях в навчальних аудиторіях і лабораторіях.
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УДК 378.6:61.016:614.254.3
МІСЦЕ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

М.В. Бичко

Кафедра фізики
Полтавський державний медичний університет

Зважаючи на турбулентні зміни, що відбуваються у світовому соціумі (політичні, соціально-
економічні кризи, медичні реформи тощо), набирають позитивної динаміки зміни в українській 
системі охорони здоровʼя, що загострює проблему якості підготовки сімейних лікарів як фа-
хівців-медиків нового типу. Як наслідок відбувається переосмислення системи підготовки сі-
мейних лікарів щодо сукупності їхніх компетентностей. Серед найбільш затребуваних якостей 
сімейного лікаря обґрунтовано виділяють компетентність, рівень загальнокультурної, профе-
сійної, технологічної підготовки, а також психологічну готовність працювати в складних умо-
вах сьогодення.

Приймаючи до уваги вищесказане, неможливо не усвідомлювати та не взнавати того факту, 
що високий професійний рівень випускників вітчизняних закладів вищої медичної освіти 
сприяє задоволенню потреб суспільства у ракурсі надання ними виключно якісних медичних 
послуг, первинної медичної допомоги населенню.

Задля забезпечення країни висококваліфікованими медичними працівниками, необхідно 
пройти довгий шлях із виявлення та пошуку можливостей розв’язання різних супутніх проблем, 
починаючи від організації освітнього процесу в медичних закладах вищої освіти й закінчуючи 
необхідністю удосконалення та реформування системи підготовки медичних працівників 
різного профілю, відповідно до міжнародних вимог оцінювання якості підготовки фахівця на 
основі сформованості професійної компетентності, наповнення вітчизняної вищої медичної 
освіти інтернаціональним змістом, зокрема формування інтернаціонального складника 
професійної компетентності майбутніх лікарів, що зумовлює необхідність сформувати 
міжнародну професійну компетентність кожного випускника медичного закладу вищої освіти, 
сутність якої відбита в полікомпонентності.

Відповідно до вимог, що окреслені в «Довіднику кваліфікаційних характеристик професій 
працівників (Випуск 78 «Охорона здоровʼя») » у редакції від 31.08.2020 р., професійну підготовку 
майбутніх сімейних лікарів на сьогочасному етапі у вітчизняній системи вищої медичної освіти 
необхідно організовувати на підставі компетентнісного, інтернаціоналізаційного, комплексно-
го, здоровʼязбережувально-профілактичного, мультидисциплінарного, прогностичного та ін-
ших підходів.

Безсумнівно, домінантним у процесі підготовки майбутніх сімейних лікарів є компетент-
нісний підхід, згідно з яким цей процес базований на формуванні професійної компетентності 
майбутнього сімейного лікаря як цілісної характеристики особистості. Саме цей факт 
засвідчує сукупність теоретичних знань у галузі сімейної медицини а також вузькопрофільних 
спеціалізацій, практичних і технічних навичок, особистісних якостей, які слугуватимуть 
виконанню професійних обовʼязків відповідно до кваліфікаційних вимог.

Процес підготовки майбутніх сімейних лікарів на принципах компетентнісного підходу 
здійснюється в напрямку продукування спеціальної компетентності як здатності здійснювати 
на достатньо високому рівні професійну діяльність та подальший безперервний професійний 
розвиток фахівця галузі сімейної медицини; соціальної компетентності, що віддзеркалюється 
у володінні прийомами професійного спілкування, етико-деонтологічними принципами, які 
дозволяють здійснювати професійну діяльність сімейного лікаря; особистісної та індивідуальної 
компетентностей як здатностей, що дають змогу самовиражатися та саморозвиватися, а також 
протистояти професійним деформаціям.
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УДК 378.6:61:37.018.43:004:355.01(422)
РЕАЛІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

С.М. Білаш, С.В. Донченко, М.М. Коптев, Б.С. Кононов, А.І. Ячмінь, М.М. Кобеняк,   
Я.О. Олійніченко

Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією,
Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна

Всесвітня пандемія та воєнні дії на території України стали передумовами для пришвидшення 
темпів становлення дистанційної форми навчання як єдиної та доступної форми в системі освіти. 
Дана форма навчання  набула широких масштабів, а викладачі закладів вищої освіти отримали 
величезний практичний досвід. Проте зростає актуальність проблем, що пов’язані із організацією 
навчального процесу та вибору інтернет-платформ для організації освітньої діяльності студентів.

Сучасна комп’ютерна техніка та різноманітне програмне забезпечення мають широкі 
перспективи для підвищення ефективності навчального процесу, проте в умовах воєнного 
стану застосування комп’ютерних технологій дещо ускладнене. Для повноцінного забезпечення 
організації дистанційного навчання необхідне певне апаратне та програмне забезпечення. Зараз 
не кожен студент має ноутбук чи персональний комп’ютер, особливо тимчасово переміщені. Але 
кожен з них має сучасний мобільний телефон або планшет, які мають технічні характеристики, що не 
поступаються, а інколи навіть кращі за настільні комп’ютери та ноутбуки. Адже сучасний смартфон 
– це компактний та покращений персональний  комп’ютер, який може повністю забезпечити 
процес дистанційного навчання. Іншою проблемою може бути відсутність підключення до мережі 
Інтернет. Якщо немає доступних мережі Wi-Fi, альтернативою є підключення до глобальної мережі 
через мобільний Інтернет. 

Ефективність організації дистанційного навчального процесу також включає програмне за-
безпечення: організація відео конференцій, управління системами навчальних матеріалів, викори-
стання онлайн дошки. Для організації відеоконференцій широкої відомості набули Zoom та 
Google Meet. Уже декілька років викладачі активно застосовують дані програми через простоту їх 
використання, зрозумілість інтерфейсу та їх безкоштовне користування. Використання даних систем 
дозволяє в режимі реального часу проводити онлайн заняття, де викладач пояснює матеріал, учні 
висловлюють свої думки та відповідають на запитання. Окрім цього велика кількість відео матеріалів 
опублікована на YouTube, де можна знайти навчальні відео на будь-яку тему, багато матеріалів у 
соціальних мережах відповідних наукових каналів, безліч оглядових та методичних статей. 

Під час організації дистанційного навчання виникає необхідність використання системи 
управління навчальними матеріалами для надання можливостей доступу студенів до навчальних 
матеріалів: лекцій, презентацій, підручників, самостійних робіт. Широке застосування 
дистанційних класів дає можливість використовувати систему управління навчанням та систему 
управління контентом та автоматизувати роботу під час дистанційного навчання, при цьому є 
можливість групувати студентів, координувати їх роботу та успішність. В сучасних умовах уже 
декілька років добре зарекомендував себе Google Classroom, оскільки він зручний як для студента, 
так і викладача. 

Також одним із важливих аспектів навчання є організація групової або проєктної діяльності 
з метою систематизації та узагальнення отриманих знань. Для таких цілей можна використати 
онлайн дошку Jamboard, яка призначена як для надання привабливості поданому матеріалу, так і 
для одночасної спільної роботи викладача та студента у режимі реального часу.

Організація якісної дистанційної освіти – надзвичайно кропіткий процес, який потребує 
постійного вдосконалення, але в ці, важкі нашої країни часи, варто докласти зусилля для того, 
щоб студенти поверталися до навчального процесу. Онлайн навчання потрібне не лише для 
формування знань та підтримки уже здобутих навичок, але й для відпочинку і переключення від 
реалій сьогодення.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПРИ ПІДГОТОВЦІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ З АНАТОМІЇ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОСВІТ-

НЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ПАРАМЕДИК»

С.М.Білаш, М.М.Коптев, О.М.Проніна, А.В.Пирог-Заказникова, Я.О.Олійніченко

Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією
Полтавський державний медичний університет

Реформа системи охорони здоров’я України потребувала залучення до медичної галузі нових 
спеціальностей, серед яких фахівець системи екстреної допомоги парамедик. Із 2018 року в ме-
дичних вишах Україні почалася підготовка спеціалістів цього фаху. Освітньо-професійна про-
грама «Парамедик» почала реалізовуватися і в Українській медичній стоматологічній академії 
(нині – Полтавський державний медичний університет). Підготовка здобувачів освіти, яка вперше 
здійснювалася в Україні за новою освітньо-професійною програмою, потребувала від науково-
педагогічних працівників розробки відповідних навчально-методичних комплексів, посібників 
та підручників. Зважаючи на відсутність в Україні відповідної навчально-методичної літератури, 
колектив кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією ПДМУ підготував 
навчальний наочний посібник та підручник «Анатомія» для здобувачів освіти, які навчаються 
за освітньо-професійною програмою «Парамедик». Підручник та посібник були створені на 
основі компетентнісного підходу в освітньому процесі, спрямованого на досягнення інтегральної, 
загальних та спеціальних компетентностей, а також програмних результатів навчання здобувачами 
освіти. Так, у підручнику було акцентовано увагу на розвиток анатомії як науки, що описує 
будову тіла людини з урахуванням еволюційних і функціональних аспектів. Автори зазначили 
цілі та завдання анатомії, її місце серед інших морфологічних дисциплін (гістологія, цитологія та 
ембріологія, клінічна анатомія і оперативна хірургія, патологічна анатомія), методи анатомічних 
досліджень, які залежать від завдання наукового пошуку (макро-мікроскопічного препарування, 
метод ін’єкції, рентгенографія, магнітно-резонансна томографія, електронна мікроскопія тощо). 
Будову органів та систем викладено традиційно, за системним принципом, але із урахуванням 
клінічно значимих аспектів, що має вагоме прикладне значення у подальшій практичній діяль-
ності. Анатомічні терміни, які часто лежать в основі клінічної термінології, подано відповідно до 
розробленого Міжнародною федерацією асоціацій анатомів (International Federation of Associations 
of Anatomists, IFAA) міжнародного стандарту Terminologia Anatomica, друге видання якого (2019 
рік) схвалено Генеральною асамблеєю IFAA у 2020 році. Анатомічну будову органів та систем 
було висвітлено з використанням синтетичного підходу: продемонстровано, що окремі елементи і 
частини тіла людини існують не ізольовано, а взаємодіють між собою у процесі життєдіяльності, 
а будова органа пов’язана з його функцією та впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Робота з 
навчально-методичою літературою з анатомії для парамедиків, підготовленою колективом кафедри 
анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією відповідно до компетентнісного підходу 
у навчальному процесі, передбачає набуття кожним здобувачем освіти знань у світлі природничо-
наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, вміння використовувати набуті 
знання при подальшому вивченні інших фундаментальних медичних наук та у повсякденній 
практичній діяльності. Це сприяє формуванню у здобувачів освіти здатності розв′язувати складні 
задачі і проблеми у галузі надання екстреної медичної допомоги на доушпиталеному та ранньо-
му ушпиталеному етапах або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та 
методів відповідної науки, проведення досліджень, здійснення інновацій та характеризується ком-
плексністю та невизначеністю умов і вимог.

Компетентнісно орієнтована вища медична школа на сьогодні є необхідною умовою успішної 
підготовки медичних кадрів, а тому компетентністний підхід при розробці навчально-методичих 
матеріалів для здобувачів освіти є однією із вимог сьогодення.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ 
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С. М. Білаш,О. М. Проніна, Б. С. Кононов, С. В. Донченко, М. М. Кобеняк

Полтавський державний медичний університет, кафедра анатомії з клінічною анатомією 
та оперативною хірургією

Останнім часом високі технології займають все більше місця в роботі сучасних фахівців. 
Тому поряд із традиційною методологією організації освітнього процесу, пріоритетним 
виступає інноваційне інструментальне та інтелектуальне матеріальне забезпечення навчання 
здобувачів післядипломної освіти медичних спеціальностей, що сприяє більш якісним 
результатам їхньої професійної освіти.

Метою дослідження є аналіз особливостей застосування інноваційних технологій для 
удосконалення фундаментальних знань у здобувачів післядипломної освіти.

Фахівці ВООЗ зазначають, що сьогодні в Європі не існує загальноприйнятого підходу 
до безперервної медичної освіти, проте є загальна згода про те, що якість медичних послуг 
залежить від постійного удосконалення лікарями своїх фахових компетентностей під час 
безперервного підвищення кваліфікації. Безперервний професійний розвиток (БПР) – 
це період освіти і підготовки лікарів, що починається після завершення базової медичної 
й післядипломної освіти та триває після цього протягом усього професійного життя. БПР 
направлений на підтримку і вдосконалення професійного досвіду (знань, навичок і відносин) 
лікаря, що відповідає новим результатам наукового пошуку в медицині.

Велике значення має забезпечення якості академічного рівня постачальників освітніх 
послуг або програм навчання, на основі яких лікарі складають та здійснюють власні плани 
освітньої діяльності, що відповідають особливостям їхньої практики і враховують їхні 
потреби. Відповідне місце у вивчені медицини та вдосконалення знань за спеціалізацію у 
майбутніх лікарів займають фундаментальні науки.

Педагогічний колектив Полтавського державного медичного університету (ПДМУ) 
використовує ряд специфічних інноваційних методів й обладнання для навчання здобувачів 
вищої освіти та післядипломної освіти. У викладацькій діяльності активно застосовується 
мобільний мультимедійний комплекс ОНІКО та програма Complete Anatomy. Завдяки 
даній програмі висвітлюється анатомічна будова органів та систем, що дозволяє детально 
розгледіти усі нюанси досліджуваної тканини. Повна 3D візуалізація демонструє 
знаходження, прикріплення, кровопостачання, іннервацію та інші необхідні нюанси для 
детального вивчення любих структур організму людини. Також ми маємо змогу за допомогою 
навчальних відео продемонструвати основні етапи та особливості відхилень, як органічних 
так і набутих, лікувальних та діагностичних операцій. Представлена можливість дає змогу 
підкріпити вивчений матеріал візуальним матеріалом з детальним розглядом клінічних 
ситуацій та методами і результатами операційного та консервативного лікування. Останньою, 
але не менш важливою, є можливість побачити картину тканин, що піддалися візуалізації 
за допомогою рентген-діагностики, комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної 
томографії, що збільшує якість вивчення структур і є надважливим для клінічної практики 
майбутніх медиків. 

Отже, використання інноваційних технологій в ПДМУ, поряд із традиційними, показує 
їх ефективність, підвищує якість навчання здобувачів освіти, сприяє більш інформативному 
викладу необхідного навчального матеріалу. Тож представлені інноваційні технології заслу-
говують на увагу широкого кола викладачів медичних ЗВО та закладів післядипломної освіти 
медичних працівників.
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РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА В РЕЖИМІ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

І.В. Біцька, С.М. Василюк,  В.І. Гудивок, О.М. Дмиитрук, В.С. Осадець 

Кафедра хірургії №1 та дитячої хірургії
Івано-Франківський національний медичний університет

Актуальність. Пандемія, викликана коронавірусом, змінила ритм життя у всьому світі, ввела 
в наше повсякденне життя такі поняття як локдаун, карантин, дистанційне  навчання. Дистанційне 
навчання – це не система самоосвіти,  не метод навчання, а її форма, де викладач та студент 
знаходяться на відстані, але мають можливість спілкуватися за допомогою сучасних інформаційних 
технологій. Для забезпечення повноцінного процесу освіти в Івано-Франківському національному 
медичному університеті (ІФНМУ) в дистанційному режимі була використана платформа сайту 
ІФНМУ та центр командної роботи від Microsoft Teams, а також додатково джерела комунікації та 
зв’язку, а саме Facebook, Instagram, Viber, Telegram.

Мета дослідження. Проаналізувати особливості роботи студентського наукового гуртка  з 
хірургії в режимі дистанційного навчання в умовах карантину.

Матеріали та методи.  Структура заняття  під час навчання в СНТ складається із теоретичної 
частини, на якій студенти доповідають результати наукового пошуку з літературних джерел згідно 
тем, над якими вони працюють сумісно з науковими керівниками, а також практичної частини, де 
вони безпосередньо працюють з пацієнтами під наглядом керівника СНТ.  Звичайно з переходом на 
дистанційну форму навчання в роботі СНТ практична частина заняття відсутня.  Структура заняття  
піддалася значній трансформації - випала найвагоміша і найцікавіша частина, а саме можливість 
контактувати з пацієнтом, бути присутнім під час його огляду на приймальному покої, в палаті, при 
проведенні додаткових інструментальних методів обстеження, а найважливіше бути присутнім на 
операції , а особливо на асистенції. Це підтверджувалось втратою інтересу до занять гуртківцями, 
що проявлялось зменшенням їх кількості із кожним заняттям. Гуртківці умовно розділились на 
дві групи. І группа - 8 студентів (25%) - це студенти, яким крім практичної частини заняття цікава 
і теоретична частина роботи в гуртку, які продовжували займатись вивченням джерел літератури 
згідно теми, яку вони отримали, і активно готувалися до  науково-практичної конференції. ІІ 
группа - 22 студенти (75%) - ті, хто втратив інтерес до СНТ, коли можливість практично працювати 
із пацієнтом стала недоступною. В обох группах студентів було відмічено низьку зацікавленість 
фільмами про хід операцій і хірургічну техніку, які було рекомендовано для перегляду. Ще одним 
недоліком онлайн-навчання є втрата соціуму, тобто втрачається можливасть безпосереднього 
спілкування студентів між собою, не набуваються необхідні навики у спілкуванні з пацієнтом, що 
є надзвичайно важливим у професії лікаря.  Навчальний матеріал краще засвоюється в колективі, 
що  спонукає до здорової кокуренції між студентами.

Обговорення результатів.  Недивлячись на певні недоліки, пандемія covid- 19 розвернула 
суспільство в сторону онлайн-навчання, і змусила нас побачити переваги електронного навчання. 
Настав час для введення в навчальний процес дивовижних інновацій та цифрових розробок. 
Стандарти Ed Tech вносять зміни в освітній процес: у навчання, оцінювання, сертифікацію 
і т.д.  Це збагатило навчальний процес як для студентів, так і для викладачів, зробило його 
багатовекторним. Доступ до Інтернет інструментів дозволило скористатися перевагами гнучкості 
часу та розташування, пов’язаних з онлайн-навчанням.

 Висновки. 1. У певних ситуаціях (у данному випадку карантин) дистанційне навчання є 
важливою і потрібною формою навчального процессу, навіть у медичних вузах.

2. Не дивлячись на можливості сучасних інновацій та цифрових розробок, онлайн-навчання не 
можна замінити живим спілкуванням між студентами, між студентом і пацієнтом, між студентом 
і викладачем.

3. Онлайн–навчання не може забезпечити практичну частину роботи СНТ, що проявляється у 
втраті зацікавленості до занять у СНТ серед студентів.

4. Важливо використовувати позитивні риси дистанційного навчання, що стосується економії 
часу та розташування, в поєднанні з традиційним офлайн – навчання на СНТ.
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КОУЧИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В.М. Бойчук, У.М. Писклинець*

Кафедра фізики і методики викладання
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

*Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
Івано-Франківський національний медичний університет

Входження в європейський освітній простір обумовлює пошук інноваційних навчальних 
технологій, що базуються на компетентнісному та особистісно орієнтованому підходах і 
спрямовані на відтворення інтелектуального потенціалу нації, вихід вітчизняної науки на 
рівень світових тенденцій та стандартів, національне і духовне відродження суспільства. У 
сучасній кредитно-трансферній системі навчання вищої школи значна частка годин виділяється 
на самостійну роботу. На жаль, сьогочасний студент не завжди готовий до самоорганізації 
та самоконтролю у навчальній діяльності. У зв’язку з цим викладач повинен взяти на 
себе нову роль коуча, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії студента. 
Відповідно виникає потреба в актуалізації коучингу насамперед як ефективної технології у 
підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних до продуктивної роботи за спеціальністю, 
саморозвитку, самовдосконалення та конкурентної спроможності на ринку праці.

Методологія коучингу полягає в тому, що викладач-коуч створює спеціальні умови, 
спрямовані на розкриття особистісного потенціалу студента, виявлення його досі нерозкритих 
і нереалізованих ресурсів через навчальну та виховну діяльність з метою досягнення значних 
для нього цілей в оптимальні терміни в окресленій освітній галузі.

Найбільш ефективними моделями коучингу, які знаходять широке впровадження у 
сучасній вищій школі є: GROW, SCORE, SMART, T MODEL, SWOT, самокоучинг та ін [1]. 
Чотириступенева модель GROW (від англ. – зростанння) – одна із найзатребуваніших технологія 
коучингу, адже спрямована на досягнення поставлених цілей та системного вирішення 
проблемного завдання. Назві моделі відповідають перші літери слів, що означають етапи на 
шляху до вирішення проблеми: перший етап (goal – мета) – постановка цілей, розв’язання 
окресленої проблеми; другий етап (reality – реальність) – визначення стану проблеми; третій 
етап (option – варіанти) – пошук можливих шляхів рішення проблеми, вибір найоптимальніших 
із них; четвертий етап (will – наміри, воля) – застосування обраних стратегій, перевірка їх у дії.

Модель SCORE – досить популярна й ефективна методика коучингу, оскільки націлена 
на розуміння причинно-наслідкових зв’язків та вирішення проблемних ситуацій. Ця модель 
застосовується, коли викладач-коуч розуміє, що студент не має конкретних цілей, а стикається 
лише з труднощами й перепонами. Завдяки цій моделі можна прокласти маршрут від проблеми 
до мети. Абревіатура “SCORE” розшифровується таким чином: symptoms – симптоми, causes – 
причини, outcomes – результати, resources – ресурси, effects – ефекти.

Однією з класичних моделей формулювання й досягнення конкретних цілей є модель 
SMART. Ця технологія реалізовує перевірку обраної мети на п’ять вимог: 1. S – specifi c – 
конкретність. Мета має бути конкретною та позитивною. 2. M – measureable – вимірність. 
Поставлена мета має мати вимірні результати. 3. A – achievable – досяжність. Мета має бути 
досягнутою в потенціалі. 4. R – realistic – реалістичність. Необхідно оцінити власні можливості 
щодо досягнення поставленої мети. 5. T – timid – визначеність за часом. Потрібно окреслити 
часові терміни досягнення мети.

Таким чином, впровадження сучасних інноваційних коучингових технологій в освітню 
діяльність вищих навчальних закладів є важливою складовою підвищення якості професійної 
підготовки майбутніх фахівців.

1. Whitmore J. Coaching For Performance / J. Whitmore. – The USA: Nicholas Brealey Pu-
blishing, 2007. – 180 p.
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О.І. Бульбук, С.Г. Шулепа, Г.С. Гвоздецька, В.Г. Глов’як, В.М. Водославський, В.І. Рипан

Фаховий медичний коледж
Івано-Франківський національний медичний університет

 м. Івано-Франківськ, Україна;

Забезпечення якісної підготовки фахівців для успішної самореалізації в умовах сучасного 
ринку праці є однією з ключових проблем розвитку освітньої галузі української держави. 
Масовість вищої освіти спричинила брак молодих кваліфікованих фахівців середньої ланки на 
ринку праці. Важливу нішу в освітній системі займає фахова  передвища освіта. У червні 2019 
року Верховною Радою України прийнято Закон «Про фахову передвищу освіту». Проведення 
системної реформи у сфері фахової передвищої освіти, спрямованої на задоволення освітніх 
потреб громадян у здобутті якісної освіти з орієнтацією на практичну діяльність, стало 
нагальною потребою. 

Сьогодні від успішної реалізації задекларованих положень Закону залежить, чи стане 
фаховий молодший бакалавр конкурентоспроможним та затребуваним на ринку праці. 
Імплементація Закону, незважаючи на воєнний стан, продовжується.

Найважливішою особливістю фахової передвищої освіти є незаперечна орієнтація 
на практичну діяльність в умовах сучасних виробництв і сфери послуг, на потреби ринку 
праці, відповідність компетентностей, яких набувають здобувачі освіти, сучасним вимогам 
роботодавців.

Важливим кроком імплементації закону стала розробка нових ОПП ( освітньо-професійних 
програм) для фахових молодших бакалаврів, їх постійне оновлення та акредитація. Педагогічні 
працівники фахового медичного коледжу ІФНМУ приймають активну участь у розробці нових 
стандартів, у розробці та оновленні ОПП для фахової передвищої освіти.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 01 липня 2021 року №749 «Про 
затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої 
освіти» здійснення процедури акредитації покладено на Державну службу якості освіти 
України (ДСЯО).

Акредитація освітньо-професійних програм у фаховій передвищій освіті – це діяльність 
Державної служби якості освіти України щодо оцінювання освітньо-професійної програми 
та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою на предмет забезпечення та 
вдосконалення якості фахової передвищої освіти, що здійснюється у формі акредитаційної 
експертизи. 

Державна служба якості освіти України рекомендує проводити акредитацію для: 1) 
встановлення відповідності якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за 
цією програмою вимогам та критеріям; 2)  допомоги закладам освіти у визначенні сильних і 
слабких сторін, можливостей і загроз реалізації освітньо-професійної програми; 3)  надання 
усім зацікавленим сторонам інформації щодо якості освітньо-професійної програми та освітньої 
діяльності закладу освіти за цією програмою; 4) посилення довіри до фахової передвищої 
освіти в Україні; 5) сприяння інтеграції закладів освіти до Європейського освітнього простору.

Важливість акредитаційного процесу очевидна. Зараз постає питання розбудови якісної 
фахової передвищої освіти, яка відповідає вимогам часу, суспільства, ринку праці, європейським 
та державним стандартам, зорієнтованої на потреби учасників освітнього процесу, роботодавців 
та батьків здобувачів освіти. Процедура акредитації є важливою для усіх учасників освітнього 
процесу.
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СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК 
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КАРДІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ТА 

ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

І.П. Вакалюк1, Н.М. Середюк1, В.Н. Середюк2, І.Ю. Ванджура1, Я.Л. Ванджура1, Г.Г. 
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У.В. Синько1

1Кафедра внутрішньої медицини№2 та медсестринства
2Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини імені професора М.М. Бережницького

Івано-Франківський національний медичний університет

Сучасна теоретична і практична терапія (внутрішні хвороби) є галуззю медицини, що 
розвивається найбільш швидкими темпами. Упродовж останніх років українська терапевтична 
клініка суттєво збагатилась абсолютно новими знаннями патогенезу цілої низки терапевтичних 
захворювань, поповнилась новими стандартами медичних технологій діагностики, профілактики 
та лікування, зокрема ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, їх ускладнень (гострих 
коронарних синдромів, мозкового інсульту), пневмоній, хронічних обструктивних хвороб 
легень, хронічних гепатитів, цирозів печінки, виразкової хвороби, панкреато-, і нефропатій, 
аутоімунних захворювань, хвороб крові та кровотвірних органів [1]. Чільне місце в структурі 
терапевтичних захворювань займає кардіологія, оскільки саме серцево-судинні захворювання 
є провідною причиною смертності населення України. Тому викладання цього розділу терапії 
на 6 курсі потребує максимально ефективних навчальних технологій. 

Метою роботи було проаналізувати досвід упровадження сучасних комп’ютерних та 
мультимедійних технологій при викладанні кардіології для студентів 6 курсу медичного 
факультету та факультету підготовки іноземних громадян. 

На кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства ІФНМУ було впроваджено 
систему клінічних розборів хворого у форматі ранкових конференцій (1,5 год.) на 6 курсі при 
викладанні кардіології із застосуванням сучасних комп’ютерних та мультимедійних технологій. 
Студент представляє клінічний випадок у форматі мультимедійної презентації, у якій наводить 
паспортну частину, скарги хворого, анамнез, захворювання, анамнез життя, анамнез по системах, 
дані об’єктивного обстеження, дані інструментальних – електрокардіографія (ЕКГ) в динаміці, 
коронарографія,  ехокардіографія (ЕхоКГ), рентгенографія, мультиспіральна комп’ютерна 
томографія з мультипланарною і 3D–реконструкціями тощо та лабораторних (клінічний аналіз 
крові, аналіз крові на рівень глюкози, аналіз крові на рівень кардіального тропоніну I, біохіміч-
ний аналіз крові, ліпідограма, загальний аналіз сечі) додаткових методів обстеження. Важли-
вим елементом навчання є візуалізація на етапі діагностики та диференційної діагностики за-
хворювань. Модерує навчальний вебінар завідувач чи професор кафедри, а викладачі-експерти 
і студенти приймають участь в обговоренні клінічного випадку та формуванні заключення 
конференції.

Висновок
Проведення частини практичних занять з кардіології у форматі ранкових конференцій 

(1,5 год.) сприяє формуванню креативного клінічного мислення студентів на основі не 
лише традиційних теоретичних знань і практичних навичок, але й застосування сучасних 
інтерактивних комп’ютерних технологій та методів візуалізації (електрокардіограм, фото і/або 
відео протоколів ехокардіографії, коронарографії, мультиспіральної комп’ютерної томографії з 
мультипланарною реконструкцією, магнітно-резонансної томографії тощо).

Список літератури
1. Internal Medicine: in 2 books. Book 1. Diseases of the Cardiovascular and Respiratory 

Systems: textbook / N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn et al. — К., 2019. — 664p. + 48 p. 
colour insert, hardcover. 
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Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства,
кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ім. проф. Бережницького

Івано-Франківський національний медичний університет

Завданням професійної освіти є підготовка фахівців з максимально набутими професійними 
компетентностями в здобуваних спеціальностях. 

В галузі 222 «Медицина» одною з найважливіших компетентностей – є розвиток клініч-
ного мислення майбутнього лікаря. Під останнім розуміють спроможність аналізувати отри-
ману інформацію від пацієнта та інших належно підібраних додаткових досліджень, щоб 
зробити правильне заключення клінічного діагнозу пацієнта та вибрати цілеспрямоване етіо-
патогенетичне і симптоматичне лікування хворого, провести профілактику захворювання. 
Звичайно, найкращим способом здобуття таких компетентностей залишається безпосередня 
робота з пацієнтами в амбулаторіях, поліклініках, стаціонарах поряд з досвідченними фахів-
цями.

Та у зв’язку з новими викликами нашого часу (війна, Covid-інфекція, в зв’язку з чим про-
блематичність очного навчання, а також законодавча база стосовно забезпечення максимальної 
безпеки пацієнта, кофіденційності інформації про пацієнта) стає неможливим широкому загалу 
здобувачів медичної освіти бути залученими до реальних викликів клінічної практики – де 
комунікація з пацієнтом, огляд та об’єктивне обстеження, призначення обстежень та лікування 
сприяють формуванню у студента аналітичного клінічного мислення.

Вирішенням цієї проблеми стають набуття вмінь та навичок у навчально-практичних 
центрах, навчання за допомогою симуляційних технологій, зокрема, симуляторів-манекенів та 
віртуальних пацієнтів.

Віртуальний пацієнт – це інтерактивно змодельований клінічний кейс, що поєднює наукову 
основу, комп’ютерні технології з їх інноваційними можливостями ігрового навчання. Студент 
може себе чітко відчути в ролі лікаря та зрозуміти наслідки своїх дій внаслідок прийняття тих 
чи інших клінічних рішень. Тактика лікаря, яка пропонується студенту на кожному з етапів 
роботи з віртуальним пацієнтом (так звані вузлові завдання, які розгалужуються на сценарії, в 
залежності від прийнятого рішення студентом) повинна бути вибрана достовірною. В іншому 
випадку здобувач освіти повинен зрозуміти до чого призведуть його неправильні рішення та 
дії. 

Віртуальний пацієнт, представлений деревоподібним графом, дає можливість комплексно 
підійти до розвитку клінічного мислення, адже студенту потрібно вибрати найточнішу тактику 
із представлених варіантів розмірковування та дій, як на етапі збору скарг, аналізу захворювання 
та життя, об’єктивного обстеження, так і в подальшому на етапах вибору необхідних методів 
обстеження, виокремлення та постановки клінічного діагнозу, призначення обґрунтованого 
лікування хворого, а також на етапах визначення плану дій щодо первинної, вторинної, 
третинної профілактики захворювання у даного пацієнта та популяції вцілому. 

Реальність клінічної практики та емоційна складова такого навчання дозволять краще 
опановувати професійні компетентності, а розвиток клінічного мислення підвищить ефектив-
ність роботи майбутнього фахівця.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УРГЕНТНІЙ АБДОМІНАЛЬ-
НІЙ ХІРУРГІЇ 

Сергій Василюк, Володимир Гудивок, Олександр Прудніков, Іван Лаб’як 

Кафедра хірургії № 1 та дитячої хірургії 
Івано-Франківський національний медичний університет

Дистанційне навчання через низку об’єктивних і суб’єктивних чинників нині є переважним 
у світовій системі вищої освіти. Результативний підхід до дистанційного режиму є не тільки 
потребою студентів в отриманні певного рівня знань, а й вимагає певних вимог до викладача, 
який повинен володіти професійними компетенціями в галузі online навчання.  

Нині професійний стандарт викладача оцінюється з позиції offl ine навчання і охоплює, в 
першу чергу, склад компетенцій, пов’язаних з предметною професійною діяльністю викладача. 
Однак, цього недостатньо при відсутності у студентів активності у використанні сучасних 
технологій і форм навчання та у пошуку систем професійного додаткового навчання. Сучасні 
реалії системи вищої медичної освіти вимагають зміни критеріїв її якості не тільки з боку 
викладача, а й з боку студента: засвоєння інформації можливе тільки в поєднанні з високою 
ерудицією слухача, його працездатністю, бажанням творчого застосування отриманих 
теоретичних і практичних знань.  Якість студента, як об’єкта online навчання нині залежить 
від його мотивації, швидкості мислення, навичок самостійного виконання поставлених 
завдань, вольових якостей, бажання і вміння працювати з технічними засобами і програмним 
забезпеченням. Дистанційне навчання в клінічній хірургії буде ефективним тільки у випадку 
повноцінного поєднання особистісного, інформаційного, професійного, соціального і 
матеріально-технічного компонента, а завдання викладача в ургентній хірургії полягає не у 
викладенні готової інформації, а в організації активної самостійної діяльності студента. 

Для цього слід застосовувати, крім звичних педагогічних підходів (опитування, 
дискусії, тестів, ситуаційних задач тощо) сучасні форми розбору навчальної теми: сінквейн 
(п’ятирядковий віршик-тезис змістової вибірки з теми), скрайбінг, скрайбінг-фасилітація 
чи відеоскрайбінг (технологія візуалізації, яка забезпечує показ ключових моментів змісту 
навчального матеріалу, шляхом використання простих графічних елементів, що послідовно 
створюються на екрані відповідно до усного викладу), інтелект-карти (зображення процесу 
загального системного мислення за допомогою схем, який використовується для створення, 
візуалізації, структуризації та класифікації ідей), інтернет-мем (будь-яка дотепна коротка 
інформація (фраза, зображення, звукоряд, відео) іронічного характеру), кейс-метод (містить 
ситуацію, що зображає конкретну проблему у конкретного віртуального пацієнта), хмара тегів 
(окремі терміни, причому важливість кожного позначається розміром шрифту або кольором), 
кроссенс (асоціативна головоломка), короткі конференції з презентаціями доповідей (в першу 
чергу, розбір міжнародних настанов з діагностики і лікування), розбір відеофільмів операційних 
втручань, активну професійну гру, індивідуальне і групове консультування, відеозаписи 
лекцій тощо. Для кращого засвоєння теми викладач повинен самостійно обирати технологію 
проведення занять, що залежить від рівня підготовки групи, складності навчальної теми та ін.    

Як показує наш досвід, найбільш ефективним в дистанційному навчанні студентів модуля 
«Абдомінальна хірургія» є організація навчання в адаптивному режимі, з подачею навчального 
матеріалу різними методами, чергуючи їх, змінюючи варіанти й обсяг навчальної інформації, 
дотримуючись зворотного зв’язку, з обов’язковим врахуванням рівня підготовки студентів.      
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СКРАЙБІНГ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

Сергій Василюк, Андрій Гуцуляк, Володимир Гудивок, Іван Лаб’як 

Кафедра хірургії № 1 та дитячої хірургії 
Івано-Франківський національний медичний університет

Враховуючи особливості сучасних студентів, в яких  сформовані принципово інші способи 
отримання, сприйняття і засвоєння інформації, інші способи мислення, виражена нездатність 
сприймати великі обсяги інформації, наявне «кліпове» мислення, націлене на яскравий зоровий 
образ, нині, в умовах дистанційного навчання, викладач повинен широко застосовувати 
технотренди – дидактичні аспекти використання технологій візуалізації, які враховуватимуть 
психолого-педагогічні особливості сприйняття студентами інформаційних потоків.

Однією з таких методик є скрайбінг (з англійської scribe – робити ескіз, нарис) – метод 
розповіді чи пояснення, який супроводжується графічною ілюстрацією головного змісту 
сказаного. Виникає ефект паралельного наслідування – студент слухає розповідь і одночасно 
бачить графічну відповідність почутому. Головна мета скрайбінгу – допомогти краще опанувати 
зміст та запам›ятати сенс нової інформації, завдяки залученню візуалізації. Головне завдання 
цього прийому – донести інформацію у максимально зрозумілому і привабливому для слухача 
форматі. Тому для створення яскравої картинки залучаються різноманітні типи зображень – 
малюнки, піктограми, символи, окремі ключові слова (написи, гасла), схеми, діаграми тощо.

Для створення скрайбінгу необхідно дотримуватися наступних етапів:
1. Ідея і план презентації. Необхідно визначитися з основними моментами навчальної теми, 

які необхідно висвітлити;
2. Обрати спосіб візуалізації. В залежності від мети та доступних засобів викладач обирає, 

яким чином буде зображено головний зміст (малюнок, відео, аплікація, магніти тощо).
3. Аналіз презентації. На цьому етапі викладач повинен проаналізувати основні ідеї та 

візуальні образи презентації. Важливий момент – вони повинні відповідати рівню підготовки 
студентів, бути простими та зрозумілими;

4. Візуалізація. Підбір і створення різних малюнків, аудіо- та відеоряду;
5. Таймінг презентації. Необхідно визначитися з часом подання презентації – вона не 

повинна бути занадто тривалою. На цьому етапі слід максимально видалити неважливі 
компоненти теми і залишити тільки ту інформацію, яка, на думку викладача, вимагає засвоєння. 

6. Безпосереднє створення скрайб-презентації певним сервісом. В залежності від технічних 
можливостей викладач може обрати один з наступних сервісів: Power Point (програма підготовки 
та перегляду презентацій, що є частиною базового пакета Microsoft Offi ce. За допомогою цього 
інструменту можна зробити найпростішу відеоанімацію); PowToon (англомовний платний 
онлайн-сервіс з набором готових шаблонів і можливістю створення відеопрезентацій); GoAni-
mate (англомовний (безплатний до 14 днів) онлайн-сервіс, що дозволяє перетворити презентацію 
на мультиплікаційний фільм); Sparkol VideoScribe (безплатна програма, яка дозволяє створювати 
якісні відеоскрайби); Animaker (англомовна сервіс-хмара (безплатні анімації до 2 хвилин) для 
створення 2D та 3D анімацій, інфографіки та відеоінфографіки);  Moovly (один із найпростіших 
інструментів для виготовлення анімованих презентацій, багато елементів промальовується за 
допомогою ручки. Цей сервер дає можливість безплатно створювати необмежену кількість 
презентацій тривалістю близько 10 хв).

Скрайбінг є сучасним високотехнологічним підходом до вивчення клінічної хірургії. 
Його перевагами є привабливість, оригінальність, компактність і образність, що сприяє 
пізнавальному процесу студентів. Однак, ця технологія вимагає від викладача значних часових 
затрат і високого рівня технологічної й художньо-естетичної підготовленості.    
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УДК 378:005.3:616-045 004.7:378:61  
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ  ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ З ВИ-
КОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ ДЛЯ ЯКІСНОГО  

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

М.О. Вацеба, Н.М.Галюк, Р.В.Деніна

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства 
Івано-Франківський національний медичний університет

Однією з головних умов мобільності, сумісності та привабливості системи вищої освіти 
будь якої країни є забезпечення якості освіти, яка є основною складовою престижу навчальних 
закладів. В умовах формування європейського освітнього простору забезпечення якості 
освіти, особливо професійної, є однією з головних умов довіри, мобільності, мотивації 
студентів, сумісності та привабливості у європейській вищій освіті. Сприяння європейському 
співробітництву у забезпеченні якості освіти є вимогою для ефективного навчального процесу, 
а принцип інституційної автономії передбачає, що основна відповідальність за забезпечення 
якості лежить на вищих навчальних закладах. Від якості навчання на кафедрі з використанням 
інноваційних технологій залежить ефективність навчання іноземних студентів. Набути навичок 
самостійної роботи за допомогою літератури, персоналізації навчання, вирішення ситуаційних 
завдань, виступів на студентських конференціях, забезпечення вузькоспеціалізованої підготовки 
англомовних студентів.

Збільшення обсягу загальнодоступної інформації об’єктивно зумовлює потребу у змісті 
навчальних програм, модернізації програм навчальних предметів, оновленні форм, методів 
і засобів навчання. Оскільки метою соціальної інформатизації є створення гібридного 
інтелекту цілої цивілізації, здатного передбачати та керувати розвитком людини, освіта має 
відігравати важливу роль у цьому процесі. Його стратегічно важлива місія – формування 
вузькоспеціалізованих кадрів, здатних розробляти нові інформаційні технології та ефективно 
використовувати їх у професійній діяльності.

Сьогодні надзвичайно важливим у навчальному процесі є використання вчителем сучасних 
інноваційних комп’ютерних систем і заохочення до цього студентів шляхом проведення 
роз’яснювальної роботи щодо можливостей використання таких інноваційних систем. 
Електронні освітні ресурси – це освітнє середовище. Окрім текстових повідомлень, він містить 
велику кількість мультимедійних матеріалів, що дозволяє використовувати віддалені ресурси 
для швидкого переходу до різних розділів електронної версії.
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УДК 378.147
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Власенко Н.О., Дев’яткіна Н.М., Дев’яткін О.Є.
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Сучасний світ рухається в напрямку високоякісного оволодіння комп’ютерними та 
інформаційними технологіями. У суспільстві зросла роль віртуальних комунікацій. Заклади 
вищої освіти широко використовують комп’ютерізацію освітнього процесу та всесвітню 
мережу інтернет. На перший план виходить не запам’ятовування значних обсягів інформації, 
а здатність швидко знаходити важливу, потрібну інформацію, обробляти її та узагальнювати. 
В умовах величезної кількості інформації, що постійно змінюється та оновлюється, людина 
виявляється неспроможною оперувати та орієнтуватися в інформаційних потоках без відповідної 
підготовки, технічних засобів та програмного забезпечення. Провідним трендом сучасності 
стає інформаційно-комп’ютерна обізнаність кожної людини, що потребує модернізації освітніх 
систем та навчальних закладів шляхом інформатизації освіти. Актуальним стає швидке 
«старіння фахових знань» та зниження  компетентності працівників із-за постійного оновлення 
відомостей з фундаментальних та прикладних наук. Це спонукає до постійної безперервної 
самоосвіти на протязі всього життя. Сучасна освіта подолала кордони та бар’єри, створення 
єдиного освітнього простору надає необмежені можливості для здобуття та вдосконалення 
професійного рівня. Використання індивідуалізації та персоніфікації системи освіти надають 
фактично рівні можливості на здобуття якісної освіти у провідних вітчизняних та світових 
університетах, як громадянам з обмеженими можливостями так і мешканцям віддалених 
регіонів, практично не виходячи з будинків або не виїжджаючи з власних сіл. При цьому 
зростає якість надання освітніх послуг. Особливу увагу слід звернути на урізноманітнення 
методик навчання, що допомагає підвищити  якість освіти, навикам самостійної роботи з 
різноманітною інформацією та суперечливими даними, формуванням критичного мислення, 
інтеграцію  інформаційних технології в освітній процес, поєднання класичних принципів 
фундаментальної підготовки з сучасними інноваційними освітніми моделями, запровадження 
новітніх способів, засобів та методів навчання, орієнтованих на використання інформаційних 
технологій, створення у вищих навчальних закладах потужної інформаційної інфраструктури 
з розвиненим інформаційно-комп’ютерним навчальним середовищем та високий рівень 
підготовки викладачів.

Освітні технології неможливі без використання інформаційно-компютерних технологій, 
інтегрування освітніх та інформаційних середовищ у глобальний інформаційний простір. 
Національна система освіти повинна забезпечити рівні можливості вільного доступу до 
електронних освітніх ресурсів, сприяти високому рівню інформаційно-комунікаційної 
підготовки та формуванню професійної компетентності. Початковим рівнем є комп’ютерна 
обізнаність всіх членів суспільства, а кінцевою метою загальна інформаційна культура 
нації. Майбутнє нашої держави буде залежати від забезпечення масової компетентності для 
вільного оволодіння ключовим інструментарієм інформаційного суспільства. Таким чином, 
запровадження інформаційно-комп’ютерних технології в Україні має проходити відповідно 
до інноваційних світових тенденцій та використанням освітніх, технічних та інформаційних 
можливостей, що вже використовуються в глобальному освітньому середовищі. Модернізація 
національної системи освіти складне і відповідальне завдання, що потребує коштів та зусиль 
для розвитку вітчизняних інформаційно-комп’ютерних технологій та впровадження їх у 
навчальний процес.
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Останнім часом вища медична освіта в Україні зазнала значних змін як під час пандемії   
SARS-CoV-2, так і під час війни з росією. Тому викладацький склад та адміністрація вищих 
медичних закладів освіти шукають нестандартні підходи, генерують творчі ідеї, приймають гнучкі 
рішення у всіх сферах діяльності. Не припиняється й модернізація вищої медичної освіти. Наразі у 
Полтавському державному медичному університеті (ПДМУ) зазнає певних змін навчальний процес. 
Втілюються у навчальний процес нові підходи та здобутки у царині ІТ-технологій, досягнення 
медичної науки, педагогіки та психології вищої медичної освіти. Адміністрація ПДМУ та 
викладацький колектив використовують усі можливості, щоби врахувати потреби здобувачів освіти 
, які знаходяться в Україні та за її межами. Згідно з законом «Про вищу освіту» навчальний заклад 
має зробити усе належне для «створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення 
потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для формування 
індивідуальної освітньої траєкторії» (Документ 1556-VII, чинний, поточна редакція від 12.05.2022, 
підстава - 2003-IX). Саме  створення освітнього середовища, де має бути тісна взаємодія між усіма 
учасниками освітнього процесу, й потребує використання інноваційних технологій, що забезпечує 
можливість для розвитку особистості і здобувача, і викладача, індивідуалізації та соціалізації, 
безперевної освіти впродовж усього життя. «Інноваційні освітні процеси – зумовлені суспільною 
потребою комплексні процеси створення, впровадження, поширення новацій і зміни освітнього 
середовища, в якому здійснюється їх життєвий цикл»( Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні тех-
нології. Академвидав, 2004. 218 с. URL: https://skaz.com.ua/cultura/992/index.html, с. 16). Підготовка 
сучасних лікарів-стоматологів вимагає не лише творчого підходу з боку викладача, а й спільного 
зі здобувачем освіти пошуку,  нового та нестандартного мислення для вирішення клінічних кейсів 
та задач. Впровадження інновацій в освітній  процес залежить як від творчого та інтелектуального 
потенціалу викладача, так і зацікавленості студенства. Враховуючи, що наразі у медичних вишах 
навчаються представники Generation Z (http://socialmarketing.org/archives/generations-xy-z-and-the-
-others/), які зацікавлені у наукових дослідженнях, швидкому пошуку й сприйняттю інформації, 
яка їх цікавить, викладачі мають швидко трансформувати свої усталені погляди й разом із молод-
дю діджиталізуватися. Здобувачі освіти  вільно управляються із сучасними гаджетами, прагнуть 
до лідерства, мають активну життєву позицію (у переважній більшості). Оскільки вони звикли 
швидко отримувати результат завдяки використанню гаджетів, їм складно виконувати рутинну 
роботу, тому на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії створено банки не 
лише тестових завдань, а й задач з неповними умовами, рішення яких передбачає наявність до-
слідницького підходу. Здобувачі освіти залучаються до створення мультимедійних презентацій за 
тематичним планом занять і створення навчальних відеофільмів. 

Таким чином, у сприятливому освітньому  середовищі  використовуються не лише інноваційні 
технології, а створюються належні умови до безперервного професійного удосконалення 
викладачів, це прищеплюється й здобувачам освіти, які оволодівають не лише теоретичними 
знаннями, а й професійними уміннями, практичними навичками  та якостями, з яких складається 
їх професійна компетентність. По закінченню навчання разом із дипломом вони отримують 
комунікативність, здатність працювати у команді, й за необхідності очолити її, вони можуть швид-
ко знаходити необхідну інформацію, оцінювати іі та засвоювати, виокремлювати головне з неї, 
приймати рішення у нестандартних клінічних кейсах, критично оцінювати результати своєї роботи 
та знаходити шляхи виправлення неправильних рішень. 
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У сучасному світі активно розвивається система дистанційного навчання в різних сферах 
освіти. Дистанційне навчання – це набір сучасних технологій, які дають змогу викладати 
інформацію в інтерактивному режимі шляхом використання інформаційно-комунікативних 
технологій [1].

Однією зі слабких сторін у проведенні дистанційного навчання є об’єктивне оцінювання 
знань. Для підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів використовуються онлайн 
платформи для тестування. Існує велика кількість програмних продуктів, які дозволяють 
створювати тестові завдання і використовувати їх для перевірки знань студентів [2].

Microsoft Forms – хмарний застосунок для створення форм зворотного зв’язку, онлайн-
тестувань та опитувань. Застосунок дозволяє створювати тести й опитування, відправляти 
їх іншим користувачам електронною поштою та отримувати відповіді. Сервіс простий у 
використанні, доступний, мобільний та безкоштовний [3]. Застосунок є дуже гнучкий у 
використанні, що дозволяє швидко адаптувати опитування та тестування до актуальних 
проблем. Аналізуючи відповіді, отримані у програмі, можна вилучати надто легкі чи надто 
складні завдання для респондентів.

Протягом тривалого часу слабким місцем системи була неможливість контролю часу 
заповнення форми окремим респондентом. Існувала лише можливість відкрити форму 
для внесення відповідей, на певний часовий проміжок, що не завжди забезпечувало рівні 
можливості для опитуваних. При закритті форми опитувані отримували нульовий результат, що 
не дозволяло оцінити частково виконану роботу. Розробники програмного продукту Microsoft 
Forms оновили застосунок, додавши до нього таку важливу функцію, як таймер часу. Завдяки 
цій функції респонденти отримують контроль тривалості опитування та можуть слідкувати за 
часом, що залишився на виконання роботи. Це особливо важливо при проведенні тестування 
під час підсумкового модульного контролю. 

Отже, з появою нових можливостей застосунок Microsoft Forms стає все більше 
конкурентноздатним та може бути розглянутий для застосування в Івано-Франківському 
національному медичному університеті, поруч з платформами https://tests.if.ua/ та https://pmk.
ifnmu.edu.ua/. Це в перспективі значно розширить потенціал та ефективність оцінювання знань 
здобувачів освіти.
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Хмарні технології сьогодні інтегровані в інформаційний простір, та активно застосовуються 
в усіх сферах життя людини. Їх перевага – це невибагливість до ресурсів, доступність, безпека 
даних тощо. Завдяки відсутності прив’язки до конкретного робочого місця вони можуть 
використовуватись у віддаленому режимі. Це є важливим аспектом вимушеної адаптації до 
роботи в умовах ковідної пандемії, а згодом в умовах гібридної війни в Україні. 

Система оцінювання знань – давно відомий елемент контролю якості освіти. Проте, в 
умовах дистанційної форми навчання, доступ до журналів успішності обмежений. Існує 
цілий ряд вузько спрямованих систем для ведення електронного обліку оцінювання, але їх 
використання вимагає спеціалізованих знань та значних фінансових витрат щодо впровадження 
та використання. У цій ситуації до нагоди може стати додаток Microsoft Excel, що включений 
у пакет програм Offi ce 365. Він доступний на умовах пільгової передплати для закладів освіти, 
яку значна кількість ВНЗ вже використовує. 

Шляхом не складних маніпуляцій можна розмістити у хмарному сховищі файл, куди будуть 
вноситись дані успішності здобувачів освіти. Він повинен бути доступним для редагування 
викладачам і адміністративним співробітникам, та обмеженим лише для читання студентам. Це 
перетворює давно відому електронну таблицю в інструмент контролю якості освітнього процесу 
та забезпечує інформованість здобувача стосовно результатів власного навчання. У документі 
можна фіксувати дані про відсутність здобувача, та відпрацювання пропущених занять. Із 
введеної інформації легко формувати статистичні звіти, аналізувати групову та індивідуальну 
успішність. Завдяки можливості вбудовування автоматизацій обчислення і перевірки введених 
даних зростає ефективність роботи на всіх рівнях застосування та убезпечує користувача від 
ненавмисних помилок при введенні даних.

Отже, Microsoft Excel , що включений у пакет програм Offi ce 365, є доступним продуктом, 
який не потребує додаткових фінансових витрат та тривалого навчання щодо використання. 
Хмарне розміщення даних дає можливість введення і зчитування інформації з будь-якого ро-
бочого місця незалежно від його географічного розташування. Вбудовані інструменти контр-
олю та автоматизації полегшують роботу з додатком. Диференційовані права доступу та авто-
матичне резервування гарантують безпеку і відтворюваність даних. Можливість формування 
статистичних звітів демонструє рівень успішності та допомагає вчасно здійснити заходи щодо 
корекції негативної тенденції.



28

УДК 37.091.214+61+615.8
 МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРЯ-ЕРГОТЕРАПЕВТА

Н.М. Воронич-Семченко,  В.Б. Стецев’ят, У.П. Шаламай

Кафедра фізіології
Івано-Франківський національний медичний університет

Унаслідок повномасштабної війни в Україні стрімко зростає потреба у фахівцях-
ерготерапевтах. Така динаміка буде зберігатися впродовж наступних років. Одним із 
засобів реабілітації та відновного лікування пацієнтів з вогнепальними пораненнями, 
посттравматичними стресовими розладами є фізична терапія та ерготерапія. Якість реабілітації 
значною мірою залежатиме від кваліфікації лікаря-ерготерапевта. На нашу думку, підвищенню 
якості знань учасників освітнього процесу сприяють глибокі знання теоретичних дисциплін 
та мультидисциплінарний підхід до їх викладання. Такий напрямок покращує формування 
професійних компетентностей, дозволяє раціонально використовувати аудиторний час та 
години, які відведені на позааудиторну підготовку, сприяє зростанню мотивації до набуття 
фаху. Характерними ознаками застосування мультидисциплінарного підходу в освітньому 
процесі є не тільки взаємодія кількох навчальних дисциплін, що акцентують увагу на різних 
аспектах проблеми. Важливо чітко визначити частку самостійної підготовки, послідовність або 
паралельність вивчення нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми. 
Побудовані на основі мультидисциплінарності окремі заняття, коли навколо однієї теми 
поєднано відомості різних навчальних дисциплін, сприяють формуванню у студентів цілісності 
проблеми, її розуміння, обгрунтованих шляхів усунення, розвитку клінічного мислення. Такий 
підхід сприятиме підвищенню якості засвоєння навчального матеріалу, підвищенню мотивації 
до вивчення теоретичних дисциплін, висококваліфікованій підготовці майбутніх фахіців як 
необхідної умови їх конкурентоздатності та надання допомоги на високому рівні.
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УДК 378.4+543.062+ 543.544.6
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІОННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ ПІД 

ЧАС ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

Л. М. Гаврищук, А. О. Стецьків, В. І. Печенюк

Кафедра хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти ІФНМУ

Іонна хроматографія - це сучасний і високотехнологічний метод хроматографічного 
поділу, виконання якого є можливим з використанням різних видів приладів для детекції 
(кондуктометричних, амперометричних, мас-спектрометричних і т.д.). При визначенні 
вуглеводних сполук, органічних та неорганічних солей метод іонної хроматографії є   більш 
чутливим та специфічним у порівнянні з титриметрією, гідрофільною хроматографією чи 
газорідинною хроматографією. Це дозволяє розглядати даний метод як перспективне методичне 
рішення під час проведення оцінки якості лікарських препаратів (ЛП).

В даний час метод іонної хроматографії з кондуктометричним детектуванням 
використовується рядом закордонних виробників ЛП для кількісного визначення допоміжних 
речовин з іонною структурою, таких як натрію хлорид, каприлова кислота, а також катіони 
та аніони в розчиннику для ліофілізованих препаратів. Однак кількісна оцінка допоміжних 
речовин з іонною структурою відрізняється великою методичною різноманітністю і метод 
іонної хроматографії поки що не набув масового поширення.

Можна припустити, що методичне розмаїття оцінки кількісного вмісту допоміжних 
речовин з іонною структурою обумовлено відсутністю фармакопейних методик та необхідністю 
використання високотехнологічного обладнання, що вже є на підприємстві.

Інструментальні переваги методу іонної хроматографії з кондуктометричним детектуванням 
є очевидними: невелика витрата сполуки, що аналізується (близько 0,3 мл); короткий час аналізу 
(близько 10 хв); проста пробопідготовка, що передбачає розведення випробуваного зразка та 
при необхідності виключення білкових сполук; можливість використання рухомих фаз, які 
потребують доведення pH; автоматизований процес усієї послідовності аналізу, що забезпечує 
повну простежуваність результатів.

Крім того, суттєвою конструкційною перевагою сучасних іонних хроматографів є 
можливість одночасного детектування аніонів та катіонів, а також автоматизованого генерування 
елюентів, що виключає стадію приготування рухомої фази та роботу з концентрованими їдкими 
розчинами.

В оцінці якості біологічних ЛП іонообмінну хроматографію з амперометричним 
детектуванням застосовують поряд з іншими методами кількісного визначення допоміжних 
речовин (амінокислот, вуглеводів, поліолів) та основної діючої речовини - полісахариду в 
полісахаридних полівалентних вакцинах, прикладами яких є «Пентаксим», «Інфанрикс Гекса», 
«Синфлорикс» і т.п.

Особливого значення іонообмінна хроматографія набуває в оцінці якості полісахаридних 
вакцин. Кількісне визначення основної діючої речовини на стадії готового продукту є 
обов’язковим для всіх біологічних ЛП, до яких належать вакцини, створені на основі 
очищених бактерійних полісахаридів. Такі вакцини може бути моно- і полівалентними, тобто 
містити полісахарид одного або кількох серотипів. Наприклад, метод іонної хроматографії з 
амперометричним детектуванням дозволяє кількісно визначити полісахарид кожної серогрупи 
у чотиривалентній менінгококовій вакцині завдяки відносно простій структурі кожного 
полісахариду.

Таким чином, у найближчій перспективі при оцінці якості біологічних ЛП іонообмінна 
хроматографія з кондуктометричним та амперометричним детектуванням може зайняти 
лідируючі позиції в кількісній оцінці допоміжних речовин з іонною структурою, стабілізаторів 
вуглеводної природи та основної діючої речовини - полісахариду.
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УДК 378.046.4
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ В РЕАЛІЯХ ВО-

ЄННОГО СТАНУ

Л.Б. Галич, Є.Є. Виженко, В.Д. Куроєдова 

Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
Полтавський державний медичний університет

Післядипломна підготовка потребує впровадження новітніх технологій у процесі навчання 
та різноманітність методів оцінки рівня знань лікарів-інтернів та лікарів-курсантів поряд із 
професійною компетентністю професорсько-викладацького складу співробітників кафедри.

Реалії сьогодення, а саме воєнний стан в країні, вплинули на всі сфери суспільного життя. 
Не став винятком і сектор післядипломної освіти зокрема, коли довелося перейти на віртуальне 
навчання. Усі учасники освітнього процесу були вимушені почати застосовувати сучасні 
технології незалежно від того, хотілося їм цього чи ні. В свою чергу багато хто говорив, що 
майбутнє нарешті настало, і онлайн-освіта на очах стає нормою. 

Насправді технології вже давно стали невід’ємною частиною нашого життя. Викладачі 
кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів вміють застосовувати цей зручний 
інструмент, незалежно від того, у якому режимі відбувається навчання. Хоча й раніше на 
кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів широко використовувалися мультимедійні 
технології, через деякий час дистанційного навчання і слухачі, і викладачі все частіше почали 
говорити про те, що необхідно повертатися до традиційних методів, а повна онлайн-освіта під 
час воєнного стану продемонструвала всі свої обмеження і слабкі сторони.

Інтернет-навчання дозволяє отримати більше інформації, робити все швидше, але це 
несправжня освіта, бо викладачі просто видають факти, інформацію, слухачі її зазубрюють, що 
неприйнятно, особливо для медичної освіти. 

Використання інтерактивних технологій - це засіб для досягнення такої атмосфери під час 
практичного заняття, який найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, 
дає можливість повніше реалізувати особистісне орієнтоване навчання. Серед слухачів під час 
звичайного спілкування створюється певне соціальне середовище де вони спілкуються між 
собою, висловлюють свої думки. Саме тому інформація краще засвоюється під час звичного 
спілкування, а не перед комп’ютером.

На кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів досить давно використовується 
багаторівнева система комп’ютерного тестового контролю. Таке застосування елементів 
дистанційного навчання дає змогу слухачу самостійно контролювати свій рівень знань.

Однак майбутня успішна лікарська діяльність сучасного лікаря-інтерна та лікаря-слухача 
залежить від того, наскільки вигідно він буде представлений на ринку праці, що, своєю чергою, 
пов›язане зі ступенем оволодіння і діапазоном практичних навичок, опанування якими можливе 
на практичних заняттях під час прийому пацієнтів.

Воєнний стан в країні дійсно підняв багато важливих проблем у вищій медичній освіті. І 
якщо зараз дистанційне навчання відбувається через те, що до цього змушують обставини, хоча 
насправді воно збільшує доступність освіти, але змішане навчання (поєднання дистанційної 
і очної форм) цілком може стати нашим майбутнім. Інформаційно-освітні веб-технології в 
навчальному процесі в доповнення до традиційних форм навчання можуть кардинально змінити 
методи поза аудиторної самостійної роботи, які необхідні протягом всієї лікарської діяльності. 

Таким чином, як показав досвід, проведення лише онлайн занять, зокрема на 
післядипломному етапі медичної освіти не є ідеальним та потребує змішаної форми навчання. 
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УДК 378.147+378.146
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ВНУТРІШНЬОЇ МЕ-
ДИЦИНИ СТУДЕНТАМИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ В УМОВАХ 

ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

І.О. Гаман, М.А. Оринчак, О.С. Човганюк, О.І. Кочержат, М.М. Василечко,                     
Д.П. Александрук

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ім. проф. М.М. Бережницького
Івано-Франківський національний медичний університет

На сучасному етапі, коли постійно зростають вимоги до підготовки кваліфікованих 
спеціалістів, важливе значення у формуванні професійних компетентностей надається 
ефективному засвоєнню практичних навичок. Практичні навики – це  професійні дії, доведені 
до досконалого виконання шляхом повторень та тренінгу, відповідно до заданого алгоритму. 
Якісне засвоєння практичних навичок із дисциплін «Пропедевтика внутрішньої медицини» 
та «Внутрішня медицина» студентами-стоматологами не лише покращує рівень опанування 
навчального матеріалу, а й сприяє своєчасному розпізнаванню ускладнень соматичних 
захворювань, які загрожують життю пацієнтів, і наданні невідкладної допомоги.

 Із початком 2022-2023 навчального року освітній процес здійснюється за змішаною 
формою з дотриманням необхідних протиепідемічних правил, а також із врахуванням умов 
воєнного стану. На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини ім. проф. М.М. Бережницького 
під час проведення практичних занять студенти-стоматологи опановують практичні навички 
біля ліжка хворого на базі терапевтичного відділення КНП «Лисецька лікарня». Для 
ефективного засвоєння передбачених темою практичних навичок викладачі демонструють 
техніку їх виконання методом чотирьох кроків, згідно професійних алгоритмів та з наступним 
відпрацюванням студентами під контролем викладача. Практичний тренінг студенти можуть 
удосконалювати за допомогою перегляду навчальних відеофільмів, використання комп’ютерних 
програм та на базі навчально-практичних центрів університету.  

 Методом контролю виконання студентами практичних навичок є індивідуальна оцінка 
їх результатів за критеріями кожної з дисциплін. Ознакою сформованості практичної навички є 
якість дії, точність і правильність виконання, відповідно до професійного алгоритму, швидкість, 
ступінь автоматизованості та оптимальний темп виконання.

 Отже, якісне засвоєння практичних навичок з внутрішньої медицини, як однієї із 
складових фахової компетентності, сприяє  конкуретноздатності   майбутніх стоматологів для 
здійснення своєї освітньої і професійної дяльності.

 



32

УДК: 37.018.43+614.253.4
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРО-

ЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ІФНМУ

Гаморак Г.П., Куцик Р.В., Куровець Л.М., Василик Л.В., Ворощук П.В.

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Івано-Франківський національний медичний університет

Навчання студентів в умовах сьогодення немислиме без сучасних комп’ютерних технологій, 
що є однією з провідних світових тенденцій. Сучасна система освіти у вищій школі передбачає 
використання новітніх освітніх комп’ютерних інтерактивних засобів, мультимедійних 
презентацій, навчальних фільмів, відеосюжетів. Найчастіше використовуються спеціально 
зняті матеріали, присвячені окремим проблемам, навчальні відеоролики з використанням прак-
тичних навичок, мультимедійні презентації на лекції, комп’ютерні технології при складанні 
студентами змістовних та підсумкових модульних контролів. 

Метою будь-якого нововведення є підвищення ефективності педагогічного процесу. Ступінь 
його ефективності залежить від досягнутого корисного ефекту, тривалості використання 
інноваційної освітньої технології, витрат на її впровадження. Серед інноваційних технологій, 
які активізують навчальний процес на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології Івано-
Франківського національного медичного університету використовують ілюстративні матеріали 
у вигляді таблиць, які схематично і доступно відображають матеріал, який є доступним та 
легким для сприйняття та запам’ятовування. Використовують також навчальні майстер-класи 
з застосуванням мультимедійних комп’ютерних технологій для моделювання тематичної 
проблемної ситуації, метою якої є розвинути в студента мотивацію до пошуку, проведення 
самостійного аналізу і оцінки ситуації, вирішення складних практичних завдань. Не менш 
ефективні є інтерактивні лекції із застосуванням мультимедійних презентацій. Впродовж 
такої лекції формуються погляди та переконання студентів, уміння критично оцінювати та 
аналізувати здобуту інформацію. Лекція з інтерактивними елементами сприяє встановленню 
прямого контакту між викладачем і студентами та своєчасному інформуванню студентів 
про новітні наукові досягнення. На практичних заняттях застосування комп’ютерних 
технологій вирішує проблему ознайомлення із розробленими методичними інструкціями до 
всіх практичних занять, навчальних посібників для самостійної роботи. Головним змістом 
практичних занять є приготування та вивчення мікроскопічних препаратів з обов’язковим їх 
зображенням в альбомі, вивчення методів діагностики інфекційних хворіб з подальшим вмінням 
їх застосування на практиці. Самостійна робота студентів – найбільш важлива частина заняття. 
Кожне заняття закінчується контролем засвоєння матеріалу. Він включає в себе повторне 
комп’ютерне тестування, вирішення ситуаційних задач, перевірку протоколів з малюнками в 
робочих альбомах. Такі інноваційні технології ведення практичних занять у студентів-медиків 
сприяють кращому засвоєнню матеріалу.

Науково-дослідницька діяльність студентів також є важливою складовою навчального 
процесу у вищому навчальному закладі. Вона включає підготовку наукових доповідей, статей, 
тез, рефератів, презентацій. Комп’ютерні технології та сучасні засоби зв’язку сприяють 
впровадженню у процес підготовки майбутнього фахівця проблемно-дослідницьких 
комп’ютерних методів навчання. 

Всі нововведення  та інновації не виникають спонтанно, а є результатом системних наукових 
пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду. Процес упровадження педагогічних 
інновацій і творчий пошук суттєво залежать від матеріально-технічних умов праці. Їх 
впровадження у педагогічний процес системи вищих навчальних закладів сприяє зростанню 
педагогічної майстерності викладача, компетентності майбутнього фахівця, що відображається 
на формуванні сучасного стилю мислення креативністю, системністю та перспективністю. 
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УДК 378.147+378.046-021.64
ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПРОХОД-

ЖЕННІ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬ-
НОСТІ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ В 

УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Н.Р. Голод, І.К. Чурпій, О.В. Янів, Л.П. Федорівська

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 
Івано-Франківський національний медичний університет

У 2022-2023 навчальному році студенти ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» Івано-Фран-
ківського національного медичного університету» бакалаврського рівня проходили переддипломну 
клінічну практику (ПКП) в умовах військового стану. Це був новий виклик, покладений на 
керівництво, медичний деканат та науково-педагогічних працівників університету. Згідно 
освітньо-професійної програми, Стандарту зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 
навчальної програми передбачено, що на ПКП студент має оволодіти загальними та фаховими 
компетентностями та продемонструвати усі програмові результати навчання, здобуті за весь період 
навчання. Фактично, клінічна переддипломна практика є апробацією студента до практичної 
діяльності за фахом. Студенти перебували на дистанційній формі навчання та знаходилися за місцем 
проживання, або на території інших країн. Керівництвом університету було прийнято рішення, 
про залучення для проходження практики клінічних баз за місцем проживання студентів та тих 
клінічних баз, які знаходяться в Івано-Франківській територіальній громаді. Загалом до переліку 
клінічних баз практики увійшли такі заклади: Реабілітаційно-профілактичний центр «Крок 
вперед», ТОВ «Інститут Вертебрології і реабілітації», КНП «Косівська ЦРЛ», ІФ ОКЛ ІФ ОР (Центр 
фізичної та реабілітаційної медицини), КНП «Долинська багатопрофільна лікарня», КНП «ЦРЛ 
Калуської міської ради», КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної 
ради», КНП «Коломийська ЦРЛ», КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району», КЗ «Простір 
розвитку дітей», КНП Івано-Франківська ЦМКЛ» ІФ МР, КНП «Іваничівська БПЛ», Клініка 
ІФНМУ, КНП «Надвірнянська ЦРЛ», КНП «Тульчинський обласний спеціалізований будинок 
дитини для дітей з ураженням ЦНС та порушенням психіки», КНП «Рівненська дитяча обласна 
лікарня» РОР, КНП «Хустська ЦРЛ», КНП «Сокальська РЛ», КНП «Черкаська РЛ» с. Мошни, 
КНП «Дрогобицька МЛ № 1», Дрогобицька МДЛ», КНП «Городоцька міська багатопрофільна 
лікарня», КНП «Львівське ТМО «Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної 
допомоги», Польща Варшавська шпитальна клініка Мазовецької, Медичний заклад «PRAXIS FUR 
GESUNDHEIT», Угорщина м. Коно корекційний центр body&brain, ДРУЦКРОЇ «Галичина», КНП 
«Івано-Франківська МКЛ №1» ІФ МР (реабілітаційне відділення), ТОВ «Інститут Вертебрології 
і реабілітації», Центр реабілітації «Рух без болю», ІФ ОДКЛ (Відділення для дітей з ураженням 
центральної нервової системи з порушенням функції опорно-рухового апарату), Обласний 
кардіологічний диспансер (Центр серцево-судинної реабілітації та відновного лікування), ІФ ОКЛ 
ІФ ОР (відділення фізіотерапії). Оцінювання переддипломної практики включало в себе оцінки 
за поточну навчальну діяльність, заповнений щоденник практики та підсумковий модульний 
контроль. Підсумковий модульний контроль складався із демонстрації звіту-презентації практики 
кожним студентом в онлайн форматі. Звіт складався з певних обов’язкових компонентів, а саме 
представлення двох клінічних випадків, в якому студент демонстрував свою роботу на практиці. 
Робота студента в клініці включала фізтерапевтичне, ерготерапевтичне обстеження пацієнта, 
науково-доказове обґрунтування застосованих засобів фізичної терапії/еготерапії, безпосереднє 
виконання реабілітаційного втручання та оцінку його ефективності.  Усі студенти продемонстрували 
високий та хороший рівень знань та умінь, що підтвердили керівники баз практик та науково-
педагогічні працівники, які проводили підсумковий модульний контроль. 

Висновок: методика проблемно-орієнтованого втручання із застосуванням науково-доказових 
методів в клінічній переддипломній практиці здатна підготувати студента до практичної діяльності, 
роботі в мультидисциплінарній команді, забезпечити здобуття та удосконалення програмових 
результатів навчання та демонстрації загальних та спеціальних компетентностей.
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УДК 378:005.6
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС, 

ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Л. С. Гречух1, О. С. Малишевська1, О. А. Мельник2, І. І. Озарко2

1Кафедра гігієни та екології, Івано-Франківський національний медичний університет, 
2Навчальний відділ, Івано-Франківський національний медичний університет

 Однією із важливих складових Стратегії розвитку медичної освіти в Україні, яка теж 
відображена у Стратегії розвитку ІФНМУ, є складання нових освітніх програм до яких входять 
дисципліни вільного вибору. Поняття “вибіркові дисципліни” (electives) виходить із концепції 
навчання, яке орієнтоване на особистість (person-centered teaching). Саме впровадження 
вибіркових дисциплін відкриває перед студентом можливість самостійно формувати, корегувати 
свою освітню траєкторію в межах певної освітньої програми. 

 Сьогодення ставить перед людством багато проблем, які потребують швидкого, 
ефективного та розумного вирішення. Людська діяльність з кожним роком приносить нашій 
планеті все більше і більше шкоди, що веде до незворотності природніх процесів в екосистемах 
різного рівня. Зокрема, такі глобальні виклики, як негативні наслідки кліматичних змін, 
погіршення стану довкілля, що в свою чергу впливає на здоров’я населення. Проблема 
гармонізації відносин людини з навколишнім середовищем визнана ще у 19 ст., проте пошук 
шляхів досягнення позитивних результатів у цьому питанні триває і до сьогодні. Одним 
із кроків вирішення проблеми є затвердження у 2015 році на саміті ООН з питань сталого 
розвитку Глобальних Цілей сталого розвитку. Сталий розвиток (sustainable development) - є 
такий розвиток, що задовольняє потреби сучасності, але не ставить під загрозу здатність 
майбутніх поколінь задовольнити свої власні потреби. Сталість можна забезпечити завдяки 
одночасним діям у різних сферах: економічній, екологічній та соціальній. А також треба 
брати до уваги, що саме молодь повинна бути залучена до обговорення, розгляду, пошуку 
шляхів подолання негативних змін на нашій планеті. Сталий розвиток є міждисциплінарним 
компонентом освітнього процесу в європейських вишах, тому обізнаність наших студентів 
з питань досягнення цілей сталого розвитку є одним з ключових завдань нових вибіркових 
дисциплін. 

Перед сучасним молодим поколінням, зокрема майбутніми медичними працівниками, 
постає виклик постійного удосконалення, самоосвіти, пошуків самореалізації, саморозвитку. 
Для допомоги у подоланні цих викликів, на основі освітнього проекту “Цифрове навчання в 
сфері впливу зміни клімату на здоров’я”, буде розроблено і впроваджено дві нові вибіркові 
дисципліни для студентів медичного факультету. 
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УДК: 378.147+37.018.43 
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАН-

НІ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Гриб Вікторія Анатоліївна,* Фабрика Іванна-Романа Миколаївна.**

*кафедра неврології та нейрохірургії
Івано-Франківський національний медичний університет.

**кафедра неврології та нейрохірургії
Івано-Франківський національний медичний університет.

Вступ. У зв’язку з оптимізацією освітнього процесу питання про дистанційну форму 
навчання перед науково-педагогічними колективами повстало давно. Підставою для цього було 
Положення про дистанційне навчання (наказ, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
30 квітня 2013 р. за № 703/23235, від 25.04.2013 р. № 466 зі змінами від 14.07.2015 р., наказ № 
761) [1]. Ще у 2017 році прикладом впровадження масових відкритих онлайн-курсів у систему 
вищої медичної освіти були колеги із Запорізького державного медичного університету (О. Г. 
Кущ, В. М. Омельянчик, Г. І. Бессараб та інші: дистанційне навчання в системі медичної освіти 
– перший досвід кафедри нормальної фізіології ЗДМУ, 2017р.)[2].

Однак, зважаючи на поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), спричиненої SARS-
CoV-2, запровадження Кабінетом Міністрів України 16 березня 2020 р. (наказ МОН України 
від 16.03.2020р. №406) карантину й заходів для боротьби з епідемією, гостро постало питання 
організації освітнього процесу в університеті в період пандемії. Основним виходом, щоб не 
порушувати право громадян на здобуття освіти закріплено Конституцією держави (Ст.53 
Конституція України), було рішення про переведення освітнього процесу на дистанційну 
форму навчання.

Метою роботи є специфіка застосування технологій дистанційного навчання при викладанні 
медичних дисциплін, у тому числі в умовах карантинних обмежень та воєнного стану.

Вчена рада Івано-Франківського національного медичного університету затвердила 
нормативні документи, які регулюють освітню діяльність університету в період запровадження 
карантинних заходів. Так, організація освітнього процесу в університеті відбувається відповідно 
до Положення про дистанційне навчання у Івано-Франківському національному медичному 
університеті імені [3]. 

Тому, у зв›язку зі стрімким поширенням COVID-19,  довелося організувати якісне онлайн-
навчання за короткий проміжок часу,  мотивувати до навчання і бути готовим до різних 
технологічних проблем.  Крім того, існує декілька організаційно-методичних та організаційно 
технічних моделей дистанційного навчання. Практичні заняття проводяться в форматі онлайн-
конференції в програмі Microsoft Teams (попередньо створюються Класи для кожної підгрупи 
та події в програмі — в календарі відповідно до розкладу, запрошуються студенти). Microsoft 
Teams — центр для командної роботи в Offi ce 365, який є більш спрощеним варіантом систем 
управління навчанням, проте дає змогу навчальній групі комунікувати та обмінюватися 
файлами. Програма зручна, оскільки об›єднує все в спільному робочому середовищі, яке 
містить чат для обговорень, файлообмінник та корпоративні програми. Для кожної теми є 
перелік тестів, які студенти проходять в системі відповідно до календарно-тематичному плану, 
отримують результат, який викладач конвертує в бали, за критеріями оцінювання. Під час 
онлайн-заняття викладач опитує тему, корегує відповідь, пояснює моменти, що були незрозумілі, 
використовуючи попередньо завантажені матеріали — презентації, відео, фото, що допомагає 
засвоїти матеріал. Для майбутніх лікарів надзвичайно важливими є практична підготовка, 
робота з реальними пацієнтами, відпрацювання мануальних та комунікативних навичок, тому 
під час дистанційного викладання вирішуються ситуаційні задачі та розбираються алгоритми 
виконання практичних навичок, з метою максимального наближення студентів до практики [4].

З огляду на те, що у майбутнього лікаря повинен бути сформований алгоритм постійної, 
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безперервної самоосвіти, це вимагає розвитку у студентів потреб у навчанні, здобутті нових 
знань, оволодінні новими практичними навичками. Самостійною пошуковою роботою 
студенти займаються при роботі з навчально-методичною та довідковою літературою. Це 
досить складний, послідовний процес,який вимагає постійного самоконтролю, систематизації 
отриманих знань, вміння узагальнювати та мислити в цілому. При впровадженні нових, сучасних 
методів навчання в освітній процес головними критеріями є доступність та інформативність. 
При цьому не слід забувати основні цілі заняття, прагнути виконувати основні задачі відповідно 
до поставленої мети, керуючись доступними в дистанційній освіті методами навчання, які 
будуть спрямовані на реалізацію принципу активного навчання [2].

Результати і обговорення. Саме дистанційне навчання є важливим допоміжним елементом 
у глобальному освітньому просторі та виступає ефективним доповнення традиційних форм 
освіти, засобом часткового вирішення її нагальних проблем, особливо в період пандемії. 
Технології дистанційного навчання є могутнім засобом пізнання.

Висновки. Дистанційне навчання — це цілеспрямований процес взаємодії викладача 
та студента, що ґрунтується на використанні сучасних інформаційних і телекомунікаційних 
технологій, які дають змогу проводити навчання на відстані, що актуально в умовах пандемії 
COVID-19. Вимушений перехід на дистанційне навчання сприяв активізації використання нових 
інформаційних технологій, переосмислення ролі викладача, дав зрозуміти, що навіть після його 
згортання елементи дистанційної освіти будуть активно використовуватися в посткарантинному 
освітньому процесі. В подальшому змішана форма навчання з використанням інформаційно-
комп’ютерних технологій допоможе студентам реалізовувати власні освітні цілі. 

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
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УДК 37.091.321+ 37.018.43+616.9
НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ІН-

ФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

І.Г. Грижак, О.Я. Пришляк,  Р.М. Мізюк,  О.В. Маринчак, О.П. Бойчук, У.Я. Мазурок, 
О.В. Копчак, М.В. Прокоф’єв

В умовах широкомасштабних військових дій існують труднощі до створення безпечних 
умов учасникам освітнього процесу. Тому ЗВО практикують або режим on-line або змішаний 
on-line + off-line. В цих випадках виникає обмежений доступ студентів-медиків до лікувальних 
закладів та пацієнтів, що створює певні труднощі для відпрацювання практичних навичок на 
клінічних дисциплінах, в т. ч. й інфекційних хвороб. 

Мета роботи: підвищити ефективність засвоєння практичних навичок з інфекційних хвороб 
в режимі on-line.  

В переліку практичних навичок на 5-му курсі є уміння проведення обстеження хворих та 
обґрунтування діагнозу найбільш поширених інфекційних хвороб із повітряно-крапельним та 
фекально-оральним механізмом, уміння розпізнати невідкладні стани, надання невідкладної 
допомоги цим хворим та планування основних профілактичних заходів.   В переліку  практичних 
навичок на 6-му курсі є уміння  заповнення термінового повідомлення про виявлення інфекційного 
захворювання та облікової документації; проведення заходів при виявленні хворого з ОНІ; 
одягання протичумного костюму, проведення планової та екстренної профілактики правця і 
сказу; організація та визначення терміну карантину при різних інфекційних захворюваннях; 
організація лабораторного обстеження хворих з тривалою гарячкою. 

Дані практичні навички опрацювуються на практичному занятті, а для більш успішного 
засвоєння підготовлено наглядні схеми, алгоритми, таблиці тощо. При визначенні виживання 
попередньо опрацьованих умінь було проведено опитування  студентів без попередження і 
без додаткової підготовки на одному із подальших занять. Було встановлено, що тільки 50-
60% студентів їх можуть відтворити в деталях. Тому було запропоновано шляхи покращення 
засвоєння практичних навичок студентами на 5 і 6-му курсі на заняттях, які проводяться on-line 
або за змішаною системою on-line + off-line. Було вирішено створити віртуальні інформаційні 
матеріали у вигляді коротких кліпів, де відображено суть і порядок виконання практичного 
навичку, які можна демонструвати в Teams та пересилати їх студентам для індивідуального 
перегляду. Це навички, які особливо стосуються практичного виконання взяття різного 
роду матеріалу: мазки з носа, мигдаликів, носоглотки для визначення антигенів збудників 
з використанням імунохроматографічних досліджень типу швидких тест-систем, ПЛР 
діагностики COVID-19 та грипу та бактеріологічних досліджень; проведення посівів калу, 
сечі, крові на мікрофлору; виконання дослідження з бактеріоскопії мазків з мигдаликів на 
наявність дифтерійних паличок, приготування товстої краплі крові для виявлення малярійного 
плазмодія. Важливим етапом діагностики, який може бути представлений у відеороликах – це 
огляд пацієнтів на предмет висипу та встановлення його характеру,  визначення лімфаденопатій, 
неврологічного статусу, проведення пальпації живота, встановлення розмірів печінки за 
Курловим тощо. Для підготовки таких відеоматеріалів планується залучати інтернів, які також 
будуть здобувати необхідні їм уміння. 

Іншим напрямком покращення засвоєння навичок із синдромальної діагностики та 
обґрунтування відповідного діагнозу є створення інтерактивних програм, які дозволяли б 
відпрацьовувати правильний вибір симптомів для встановлення синдрому та вибір синдромів 
для обґрунтування діагнозу нозологічної одиниці. Подібні програми широко використовуються 
та добре зарекомендували себе для досягнення навчальних  лінгвістичних цілей. 

Висновок: застосування відеоматеріалів практичного навичку може покращити  формування 
умінь з інфекційних хвороб при on-line навчанні.
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УДК 378.12/.147
 ВАЖЛИВІСТЬ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ В ОСОБИСТІС-

НОМУ ПОЛІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
1В.Г. Гринь, 2К.В. Гринь

Полтавський державний медичний університет, 1доктор медичних наук, доцент кафедри 
анатомії людини, 2кандидат медичних наук, доцент кафедри нервових хвороб.

В умовах змін, реформування та постійного пошуку шляхів покращення освітнього 
процесу сучасне суспільство потребує нової, сучасної, високої якості освіти. За таких умов 
якісно новому рівню має відповідати професіоналізм педагога. На сучасному етапі розвитку 
цифрового глобалізованого суспільства, яке зазнає постійних політичних, соціальних впливів, 
педагогічні працівники отримують нові завдання та нові можливості для свого професійного 
розвитку та самореалізації, вдосконалення фахової майстерності.

Мета: розглянути перспективність та важливість безперервного професійного розвитку в 
особистісному полі педагогічного працівника.

Насьогодні існують різні види й форми для підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. Завдяки технічному прогресу, запровадженню в роботу педагога сучасних 
комп’ютерних технологій, є можливість користуватися різними формами безперервного 
професійного розвитку очно або дистанційно. 

Безперервний професійний розвиток, як форма вдосконалення фахової майстерності 
викладача, формує в його особистості необхідні компетенції для успішної викладацької 
діяльності. 

Високий професійний рівень педагога робить його затребуваним спеціалістом. Володіння 
комунікативними навичками, здатність до швидкого пристосування до нових вимог вищої 
школи, вміння здобувати, впроваджувати та застосовувати новітні технології та методики у 
викладацькій діяльності робить такого педагога конкурентоспроможним на сучасному ринку 
праці, формує стресосійкість та підвищує особистісну та професійну самооцінку. 

Підвищуючи фахову майстерність, педагог знайомиться з новими розробками освітньої 
сфери, має можливість вдосконалювати їх відповідно профілю своєї викладацької діяльності, 
що позиціонує його як грамотного спеціаліста, підвищує його мотивацію та задоволеність 
своєю діяльністю. 

Важливою частиною сучасних курсів безперервного професійного розвитку педагогів стало 
обов’язкове володіння прийомами використання комп’ютерних технологій на навчальному 
занятті. Перевагами володіння цифровими технологіями є значне скорочення витрат часу під 
час підготовки навчального матеріалу для здобувачів освіти. 

Розвиток у професійному плані є найбільш значущим процесом, а безперервне здобуття 
знань і умінь, виховання культури поведінки, спілкування зі здобувачами освіти є гарним 
показником рівня підготовки педагога. 

Висновки. Таким чином, підвищення кваліфікації педагогічного працівника відіграє 
важливу роль у його діяльності – розширює перспективи кар’єрного росту, знайомить педагога 
з новими, інноваційними технологіями навчання, сприяє ефективності педагогічної взаємодії 
з різними категоріями здобувачів освіти, допомагає вдосконалювати, поглиблювати знання у 
конкретних професійних питаннях. Сучасні освітні стандарти вимагають від фахівця високого 
та якісного рівня виконання роботи та постійної актуалізації, оновлень знань та умінь у 
конкретній галузі. І для реалізації цього завдання в сучасній системі освіти розробляються та 
реалізуються різні програми підвищення кваліфікації.



39

УДК 378.147:341.31
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ 

МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
1К.В. Гринь, 2В.Г. Гринь

Полтавський державний медичний університет, 1кандидат медичних наук, доцент кафедри 
нервових хвороб, 2доктор медичних наук, доцент кафедри анатомії людини.

Умови воєнного стану в Україні не дозволяють, нажаль, проводити освітній процес в звичному 
очному режимі. Дистанційний режим у навчанні є вимушеним рішенням в да них умовах, але 
дотримання фактору безпеки та збереження життя майбутніх поколінь – безза перечний пріоритет.

Мета: розглянути особливості та нагальні проблеми дистанційного навчання в системі 
медичної освіти в умовах воєнного стану в Україні.

На допомогу професорсько-викладацькому складу та здобувачам освіти стають інформа-
ційні комп’ютерні технології, так як те, що відбувається в наш час, змушує переглядати питан ня 
організації інформаційного забезпечення роботи освітнього процесу. Перехід до нових цифро вих 
та комп’ютерно-орієнтованих технологій у навчальному процесі, створення умов для їх розробки, 
апробації та впровадження, раціональне поєднання інноваційних та традиційних методик є 
досить складним педагогічно-методичним завдання, яке потребує розв’язання ціло го комплексу 
організаційних, навчально-методичних, технічних, психолого-педагогічних та інших проблем. 

Використання «електронного навчання» під час воєнного стану в Україні – єдиний вихід 
у такій ситуації для забезпечення безперервного процесу медичної освіти. Дана метаморфоза 
медичної підготовки є вимушеним заходом для продовження навчального процесу та подолання 
труднощів, а робота, що проводиться з професорсько-викладацьким складом, скерована на 
підвищення рівня цифрової грамотності та набуття необхідного практичного досвіду під час 
роботи з цифровими інноваційними комп’ютерними технологіями та програмами.

Нині постає питання: чи можливим є дистанційне навчання в сучасній вищій медичній 
школі? Протягом багатьох років викладачі вищих медичних навчальних закладів стверджували, 
що заочного навчання в медичній освіті існувати не може. Що ж говорити про дистанційне, 
онлайн-навчання? Проте, науково-технічний прогрес постійно розвивається. У багатьох провід-
них університетах світу дистанційне навчання існує багато років і є досить ефективним. 

Відповідальність за освітній рівень лежить не тільки на професорсько-викладацькому складі 
ВУЗу, але й на здобувачах освіти. Звісно, рівень подання навчального матеріалу викладачем, 
якого можна позиціонувати в роді донора знань, повинен бути максимально високим і в той же 
час доступним для розуміння здобувачами освіти, яких можна позиціонувати в ролі реципієнта 
навчального матеріалу. 

Висновки. Нагальність онлайн-навчання в системі медичної освіти полягає в розширенні 
та підвищенні рівня знань здобувачів освіти. Дистанційне навчання стає сьогодні вагомою 
складовою системи вищої школи. Дистанційна форма навчання в медичній галузі потребує від 
здобувача освіти – майбутнього лікаря, високого рівня професійної та пізнавальної мотивації, 
самоконтролю та самодисципліни. Форми організації навчального процесу, необхідність набуття 
нових навичок та компетенцій сприяють активізації пізнавальної діяльності та позитивно 
впливають на динаміку навчального процесу.

Умови воєнного стану в нашій країні дестабілізують всі галузі життя, освітній процес 
зокрема. У цей нелегкий час здобувачам освіти складно адаптуватися до такого способу навча ння 
майбутній медичній професії, здобувати знання, і особливо практичні навички на високому рівні. 
У зв’язку з цим здобувачам освіти слід надавати не тільки освітню, але й психолого-педагогічну 
підтримку. 
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УДК 614.2:617 – 089.5:342.95
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ - АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ В ПЕРІОД НАДЗВИ-

ЧАЙНИХ СТАНІВ

Гриценко С.М., Корогод С.М., Семенова Т.О., Андреєв С.І., Філімонов Р.В.

ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

В грудні 2019 року в Ухані, Китай, з явилась пневмонія, повязана з новим коронавірусом 
2019 року (2019-nCoV), яка надалі викликала епідемію у всьому світі, та обмежила можливості 
спілкування між людьми. За наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання без-
перервного професійного розвитку лікарів», існуюча система післядипломної освіти дозволяє 
забезпечити безперервний професійний розвиток лікарів – анестезіологів. Насамперед сама 
епідеміологічна ситуація в світі стала вагомою причиною до мотивації, що до безперервно-
го професійного розвитку, яка дозволяє забезпечити бажання здійснювати медичну допомогу 
кожному пацієнту з урахуванням вимог роботодавця, уникаючи психологічного вигорання, ви-
користовуючи при цьому практично-орієнтований підхід до лікування на основі сучасних до-
сягнень медицини. В той же час початок воєнних дій в Україні, ще більш складним вирішення 
питань безперервного професійного розвитку лікарів – анестезіологів. Для цього співробітники 
кафедри беруть участь в розробці локальних клінічних протоколів при проведенні анестезії та 
інтенсивної терапії в різних напрямках спеціальності, а також висвітлюють власний досвіт що 
до діагностики та лікування корона вірусної хвороби COVID – 19, та в умовах бойових дій

Використання прогресивних методів навчання, зокрема комп›ютерних навчальних техноло-
гій, розширили можливості для якісної підготовки лікарів-курсантів, на циклах тематичного 
удосконалення, стажування, спеціалізації, постійно діючих семінарів, використовуючи заочну 
дистанційну форму, яка стала основною під час надзвичайних станів. За цей період на кафедрі 
використовувалися наступні освітні платформи: ZOOM, Moodle Google, Google Suit. Основним 
був презентаційний лекційний матеріал, що проводився в он-лайн режимі, який дозволяв без-
посередню участь курсантів в обговоренні питань анестезіології та ІТ в визначених розкладом 
занять. На практичних заняттях і семінарах застосовуються наявні навчальні програми, відео-
фільми з анестезіології та інтенсивної терапії. Це понад 60 відеоматеріалів з освоєння практич-
них навичок на теми, що входять до переліку кваліфікаційних вимог до лікаря-анестезіолога, 
наприклад: зондування шлунка (назо, орогастрально), пункція і катетеризація перидурального 
простору, закритий масаж серця при серцево-легеневій реанімації, спинномозкова пункція, 
установка лярингеальної маски, інтубація трахеї та інші.

У навчальних відеофільмах до розгляду представлені питання показань і підготовки до 
відповідних практичних дій. Досить наочно висвітлені технічні прийоми, що використовуються 
і необхідне технічне оснащення для цих цілей. Крім того, окремо вказується на можливі труднощі 
при їх проведенні та ускладнення, пропонуються заходи щодо їх запобігання. Після спільної 
роботи з викладачем, курсантам пропонується аудиторна самостійна робота, що включає 
оцінку слухачами даних клінічного огляду, інтерпретацію лабораторних та інструментальних 
досліджень, і, нарешті, визначення плану лікування з використанням стандартних листів 
інтенсивної терапії. На кафедрі розроблені кілька програм з елементами дистанційного навчання, 
у вигляді електронної розсилки кейсів, що містять лекційний і візуальний матеріал та контрольні 
питання. На протязі локдауну понад 160 лікарів – анестезіологів Запорізької області залучені 
до цієї форми навчання, а у період бойових дій понад 60 лікарів – анестезіологів Запорізької 
та інших областей країни. В продовж цього часу проведені два постійно діючого семінару для 
лікарів клінічної бази кафедри в КНП “Запорізька обласна клінічна лікарня” ЗОР в роботі яких 
прийняли участь практично всі анестезіологи закладу понад 50 осіб. Окрім того, розроблено 
методичне забезпечення та проведено очно - заочний з елементами дистанційного навчання 
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тематичний цикл “Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії при травматичних 
та не травматичних ураженнях нервової системи”, “Екстрена анестезія та інтенсивна терапія 
при оперативних втручанях і в умовах бойових дій” На кафедрі використовуються інтернет 
– ресурси, зокрема є електронна бібліотека, що включає понад 300 джерел вітчизняної та 
зарубіжної літератури, а також електронні ресурси інтернет видань, бібліотек.

Оцінка знань і практичних навичок реалізується за допомогою уніфікованої стандартної 
комп›ютерної програми «Elex» на циклі “Спеціалазація”, та тестування за контрольними питан-
нями та ситуаційними завданнями розроблених на кафедрі, що відповідає основним критеріям 
якості - об’єктивності оцінки знань. Таким чином, використання комп’ютерних навчальних 
технологій (освітні платформи: ZOOM, Moodle Google, Google Suit, Workspace for education), 
відеоматеріалів з освоєння практичних навичок, інтернет – ресурсів (електронна бібліотека) 
дозволило  оптимізувати навчальний процес на кафедрі під час надзвичайних станів.
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УДК 378.147+615.1
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ФАРМАЦІЯ, ПРО-

МИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

А.Р. Грицик, М.В. Мельник

Кафедра фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії

У світі немає єдиного механізму підготовки докторів філософії і організації захисту 
дисертацій, але у кожній країні існують певні традиції, між якими є свої відмінності. Доктор 
філософії (PhD) є третім науковим ступенем триступеневої академічної освіти. Підготовка 
доктора філософії відбувається на Освітньо-наукових програмах тривалістю 3-4 роки. 
Навчальні курси Доктора філософії (PhD) (в середньому 60 кредитів) мають вигляд насичених 
практикумів з відпрацюванням методології і методик дослідження.

На якість підготовки здобувачів Доктора філософії (PhD) впливають: якість програми 
підготовки, якість наукового керівництва, якість інфраструктури, якісне середовище для 
обговорення результатів дослідження.

Серед проблем існуючої системи підготовки докторів філософії можна говорити про 
непрозорість змісту освітніх програм, які почали функціонувати з 2016 р.: невідомо про 
передбачений програмами рівень опанування іноземної мови, чи передбачає програма 
навчання академічному письму, принципам академічної доброчесності, сучасним кількісним 
і якісним методикам наукових і прикладних досліджень, риториці тощо. Іншими словами, 
якість, ступінь нефіктивності чинних освітніх програм невідомі широкому загалу, тоді як 
ця інформація важлива для вступників до аспірантури та роботодавців майбутніх докторів 
філософії. Можливо, більшій прозорості програм сприятиме затвердження стандартів вищої 
освіти, що дасть змогу проводити зовнішню оцінку якості та акредитацію PhD-програм, де 
одним з критеріїв оцінки є публічна доступність інформації про освітню програму.

Перспективною є науково-пошукова робота вступника на PhD-програму, яка може бути 
продовженням студентських наукових робіт і “здійснюється не лише в процесі написання 
дипломних та магістерських робіт, але і в ході занять наукового студентського товариства. 
Студенти беруть участь в проведенні досліджень фундаментального і прикладного характеру, 
в конкурсах на кращу інноваційну студентську роботу, розробляють інноваційні мультимедійні 
технології тощо”.

Профіль освітньо-наукової програми «Фармація, промислова фармація» підготовки доктора 
філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальності 226 Фармація, промислова 
фармація передбачає поглиблення теоретичної та практичної підготовки до здійснення 
науково-педагогічної діяльності та наукового консультування в сфері освіти, розвиток науково-
дослідницьких навичок для здійснення самостійних наукових досліджень, професійної 
підготовки та наукові дослідження в галузі фармацевтичної освіти.



43

УДК 378.147
НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

М.Я. Гуменюк, Ю.В. Дельва, І.С. Михалойко, О.І. Дрогомерецька, Т.І. Салижин 

Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. акад. Є.М. Нейка
Івано-Франківський національний медичний університет

Вторгнення Росії, яке розпочалось 24 лютого 2022 р., спричинило низку серйозних проблем 
в українській освіті. Насамперед це стосується вимушеного переміщення великої кількості 
населення України та руйнування й пошкодження закладів освіти внаслідок воєнних дій. Війна 
посилила й розширила виклики, які вже постали перед освітою через епідемію COVID-19. 
Для української освітньої системи це випробовування стало ще й своєрідним стимулом, який 
відкрив вікно нових можливостей, ставши каталізатором давно назрілих модернізаційних змін 
в освіті. Передусім йдеться про розвиток цифрової та дистанційної освіти, зокрема онлайнової. 

Головною тенденцією в сучасній освіті є впровадження моделі «освіта протягом жит-
тя» (lifelong learning), яка дає змогу людині адаптувати й розвивати свої компетенції й професійні 
навички відповідно до стрімких змін в економіці, технологіях та ринках праці. 

Актуальною є потреба розвитку цифрових компетенцій, освоєння новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) для студентів, педагогічних працівників, що сприятиме 
розвитку критичного мислення, здатності до самостійних аргументованих суджень, умінню 
навчатися впродовж життя.  Важливим напрямом цифровізації освіти є широке запровадження 
до навчального процесу якісних електронних підручників. Однак сьогодні вони є просто PDF-
версіями паперових книжок. Такий формат не охоплює мультимедійних можливостей цифрово-
го передавання інформації (інтерактивність, динамічна іконографіка, відеоконтент тощо).

Цінним ресурсом модернізації освітньої системи, а надто в контексті спричинених війною 
проблем, є розвиток неформальної освіти.  В умовах необхідного збереження та відновлення 
традиційної освітньої інфраструктури важливим напрямом удосконалення освітнього поля є 
розвиток онлайн-курсів. Україна вже має певні напрацювання в цій сфері. Окрім того, значний 
попит на сучасному ринку праці, особливо на позиціях середньої та вищої ланки, мають 
так звані soft skills (гнучкі навички), які не стосуються суто професійних компетенцій, а є 
комплексом надпрофесійних неспеціалізованих навичок –відповідальність, управління часом, 
здатність до роботи в команді, навички лідерства та соціального впливу, емоційний інтелект, 
гнучкість, адаптивність тощо.

Щоб запрацювала тріада – навчання, наукові дослідження, впровадження інновацій – вища 
школа має взаємодіяти з високотехнологічним виробництвом. Відповідно, потрібна і єдина 
точка докладання зусиль і знань, єдиний науковий центр, здатний об’єднати науковців з 
різних установ та забезпечити постійну координацію з державними органами, що визначають 
безпекову політику держави.
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ЛАТИНСЬКА МОВА У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ МЕДИКА НА ДО-

ДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ. 

М.І. Гуцол, О.В. Рудик, Г.О. Савчук, О.Д. Ящук

Кафедра мовознавства 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кожний новий день приносить нам випробовування. Сьогодні – найтяжчий час для нашої 
держави України. Війна показала всім нам, що життя ставить все важчі завдання, ті не прості 
екстремальні умови пандемії, тому під час таких умов набирають популярність методи навчання 
в основі яких лежить контрольована інтенсивна та ціленаправлена на самонавчання самостійна 
робота студента, який може навчатися в зручному для себе місці, по розкладу, під керівництвом 
досвідчених викладачів-наставників. 

Тому вища медична освіта сьогодні розглядається як освітнє утворення, що сприяє 
розвитку та збагаченню загальної, фахової та функціональної складових культури людини. 
Вона пов’язана з активною самоосвітою, саморозвитком, самовихованням, її зміст залежить від 
суспільних й індивідуальних освітніх потреб, доцільно організованої діяльності та взаємодії в 
цьому процесі. Підготовка фахівця з вищою освітою передбачає виховання, професійну освіту і 
навчання. Медична освіта студентів-медиків передбачає володіння загальними і професійними 
знаннями, сюди також входять  виробничі уміння і навички згідно з профілем. Навчання 
студентів-медиків охоплює весь процес фахової підготовки спеціаліста з вищою освітою, 
знання якого завжди можуть бути застосовані на практиці. «Латинська мова та медична 
термінологія» вивчається на першому курсі у першому і другому семестрах. Контроль поточної 
успішності проводиться на кожному практичному занятті. Оцінка знань вихідного і кінцевого 
рівня здійснюється за допомогою тестового контролю, написання рецептів та переклад 
клінічних термінів латинською мовою на дошці та усного опитування. Латинська та грецька 
мови до теперішнього часу є основним джерелом розвитку й поновлення термінологічних 
систем різних галузей науки, у тому числі фармації й медицини. Навчання предмету носить 
термінологічну спрямованість, інтегрується зі спеціальними дисциплінами: фармакологією, 
ботанікою, фармакогнозією, фармацевтичною хімією, аптечною та заводською технологією 
лікарських форм, дисциплінами медико-біологічного циклу. Особливу увагу в процесі навчання 
приділяється питанням утворення спеціальних термінів та номенклатурних найменувань, а 
також на інтеграцію між курсом латинської мови та деякими клінічними дисциплінами. 

Одним із методів медичної педагогіки є метод тестування. Існує кілька класифікацій тестів: 
— за природою оцінювання якостей: тести успішності, тести здібностей та індивідуальні 
тести; — за формою подачі завдань: вербальні (побудовані на основі завдань, виражених у 
словесній формі) і невербальні (у формі різноманітних наочних і слухових образів). Тести 
застосовують для визначення рівня знань або вмінь, здобутих індивідом у певній галузі 
навчальної чи професійної діяльності. Неодмінними вимогами до тестування є  обов›язковий 
для всіх комплекс випробовувальних завдань; - чітка стандартизація зовнішніх умов, у 
яких здійснюється тестування; - наявність більш-менш стандартної системи оцінювання та 
інтерпретації результатів; - використання під час оцінювання середніх показників результатів 
тестування. Запитання і відповіді до тестів - лаконічні, чіткі і точні. 

Отже, «Латинська мова та медична термінологія» повинна носити термінологічну 
спрямованість тісно інтегруватися зі спеціальними дисциплінами на таких мовних рівнях як 
лексичний, словотворчий та граматичний (особливо з першими двома). В плані інформації 
«латинська мова» пов’язана з усіма гуманітарними, суспільними, загально медичними 
дисциплінами, що вивчаються у медичному ЗВО. Інформація із спеціальності, набута під 
час занять з латинської мови, розширює знання студентів з клінічних дисциплін. Реалізація 
завдань педагогіки вищої медичної школи з вивчення «латинської мови» відбувається у процесі 
її теоретичних пошуків, реальної педагогічної, медичної практик, постійної спрямованості на її 
удосконалення, на відповідність реаліям сьогодення.
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МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ ФАРМАКОЛОГІЇ

Дев’яткіна Н.М., Власенко Н.О., Важнича О.М.

Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармації
Полтавський державний медичний університет

Нині відбувається впровадження в звичний освітній процес нових нетрадиційних методів, 
серед яких виділяється дистанційне навчання. Як один із провідних напрямків розвитку вищої 
освіти в Україні сьогодні розглядається її інформатизація. На відміну від традиційної освіти, 
де центральною фігурою є викладач, за використання нових інформаційних технологій центр 
уваги переміщується на студента, який активно вибудовує свій власний навчальний процес, 
формуючи власну траєкторію в освітньому середовищі. 

Мета роботи - узагальнити досвід дистанційного викладання фармакології іноземним 
студентам Полтавського державного медичного університету, що вивчають медицину 
англійською мовою. 

Розробляючи онлайн-заняття для студентів міжнародного факультету, важливо враховувати 
переваги та особливості сприйняття навчального матеріалу іноземними студентами, щоб 
зробити навчання ефективним та продуктивним. Головне завдання викладача – сприяти 
розвитку в студенів оригінальних навичок мислення за допомогою якісного, дієвого зворотного 
зв’язку. Педагогічний колектив кафедри фармакології Полтавського державного медичного 
університету англомовний і викладає фармакологію (у разі потреби) за допомогою систем син-
хронного дистанційного навчання ZOOM, Google Classroom, а також використовує певні функ-
ції месенджерів Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, що дозволяє вільно спілкуватися 
зі студентами. Для полегшення навчання та засвоєння матеріалу студентами на сайті кафе-
дри розміщено підручник з фармакології англійською мовою, складений викладачами кафедри 
згідно програмою з дисципліни та адресований студентам з англомовною формою навчання 
(Pharmacology: textbook // V.M. Bobyrov, O.M. Vazhnicha, T.O. Devyatkina, N.M. Devyatkina. – 5th 
ed., updatet. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. – 560 p.). У підручнику викладено основні розді-
ли фармакології, наведено характеристику лікарських засобів з урахуванням найсучасніших 
поглядів на їх механізми дії та застосування. Також на сайті кафедри представлені методич-
ні вказівки для самостійної роботи студентів та підготовки до практичних занять, силабуси, 
тестові завдання з одною правильною відповіддю. Курс лекцій англомовним студентам в асин-
хронному режимі читають висококваліфіковані викладачі (професор та доценти кафедри), які 
добре володіють англійською мовою, вдосконалюють свої знання з предмету і можуть дати 
вичерпну відповідь на запитання. Лекції представлені у формі мультимедійних презентацій, 
ілюстрованих рисунками, схемами, у яких висвітлюються актуальність теми та її основні ас-
пекти, які потрібні студентові для складання заключних модульних контролів та ліцензійного 
іспиту «КРОК-1». Час лекції визначається розкладом, і в цей період лектор, контактні дані яко-
го вказані в презентації, перебуває на зв’язку і готовий відповісти на запитання студентів. Наш 
досвід показує, що заключні модульні контролі також можуть бути проведені дистанційно, і їх 
результати, зазвичай, корелюють з поточною успішністю.

Отже, дистанційне навчання цілком виправдовує себе при викладанні фармакології 
англомовним студентам українського навчального закладу вищої медичної освіти. Воно 
виправдане в окремі періоди освітнього процесу (наприклад, під час карантину чи військової 
загрози) і має свої позитивні і негативні сторони, але, як і інші інформаційні технології, 
спрямоване на розвиток здатності майбутніх медиків до самонавчання, самостійного вирішення 
проблем, пошуку та критичного аналізу інформації, а також здатності до спілкування, співпраці 
та навчання. Роль викладача у цьому процесі – направити студента на правильний шлях. 
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Стрімкі зміни в сучасному світі та постійне оновлення технологій актуалізують 
підвищення вимог до системи здобуття освіти, зокрема  в медицині, де потік нового в 
діагностиці, лікуванні, профілактиці різних патологій є особливо динамічним та вражаючим. 

Інтернет зробив інформацію доступнішою, проте здобувати необхідні знання не стало 
простіше. Застосування сучасних мультимедійних технологій робить взаємодію викладача 
та студентів набагато ефективнішою, а використання комп’ютера  адаптує нові покоління 
лікарів до майбутньої роботи в суцільно інформатизованому суспільстві.

В сучасних методиках навчання велику увагу надають використанню мультимедійних 
технологій, одним із видів яких є презентація. Презентації стали звичною практикою 
викладання, вони можуть містити в собі текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, 
звукове доповнення і голосовий супровід, графічні таблиці, відеофрагменти та анімацію, 
тощо.

Головною відмінністю презентацій від багатьох інших іноваційних способів надання 
інформації є їхня особлива насиченість змістом та інтерактивність -  здатність певним чином 
змінюватись та реагувати на дії користувача. Графічний інтерфейс мультимедійних продуктів  
може містити  різноманітні елементи керування (символи, текстові вікна), а це дозволяє 
користувачу бути в перебігу навчання не пасивним слухачем, однак активним учасником.

Особливу увагу слід надавати загальнодидактичним принципам реалізації навчального 
процесу в якості основи, на якій цей процес має базуватись. Дотримання цих принципів в 
однаковій мірі потрібно і для викладача, і для студента , як на заняттях, так і при підсумковому 
модульному контролі. До таких, необхідних, одночасно в значній мірі специфічних вимог до 
сучасних іноваційних основ навчання, відносять: 

- Принцип адаптивності, який полягає в пристосуванні процесу викладання до того рівня 
знань та вмінь, яким володіють учасники навчання, а також відповідність їхнім психологічним 
особливостям. Тут необхідно також враховувати оптимальний темп вивчення матеріалу і 
розробляти індивідуальні завдання для студентів;

- Принцип інтерактивності, який передбачає активний діалог і зворотній зв’язок із ауди-
торією, а це забезпечує контроль викладачем діяльності студентів;

- Принцип розвитку інтелектуального потенціалу студентів, із враховуванням того, що 
робота із мультимедійною презентацією передбачає формування різних стилів мислення; 

- Принцип забезпечення цілісності та безперервності дидактичного циклу навчання озна-
чає, що мультимедійна презентація повинна надавати можливість  виконання всіх складових 
комплексу дидактичного цикалу  в межах одного сеансу роботи із інформаційною технікою;

До універсальних підходів та вимог, щодо створення та використання  мультимедійних 
презентацій слід віднести  старанний  відбір тексту, де відображаються головні пункти теми 
та необхідного ілюстративного матеріалу, який має бути конкретно пов’язаним із текстом та  
вузловими пунктами теми.

В процесі читання лекції із презентацією  використовують різні прийоми, але практика 
довела, що краще засвоєння матеріалу лекції досягається при додатковому самостійному 
опрацюванні студентом теми, що закріплює та поглиблює матеріал, що вивчається.

 На практичних заняттях мультимедійні презентації  покращують наглядність та 
доповнюють зміст обговорення теми можуть стати основою для дискусії, обговорення 
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окремих  розділів теми, бути додатковим ілюстративним матеріалом  в ході розбору клінічного 
випадку, обговорення історії хвороби, тощо.

Створення та використання мультимедійних презентацій не повинно бути самоціллю, 
а повинне формувати медіакультуру майбутнього лікаря як фахівця високої кваліфікації, 
професіонала. Все це формує прентаційну компетентність, що потрібно для практичної 
роботи,  наукових досліджень та ін. 

Т.ч. інформаційні технології відчутно вдосконалюють навчальний процес у ВУЗі, 
підвищюють його ефективість. Однак застосування їх не замінює, а доповнює процес 
підготовки майбутніх лікарів в  університеті. Іноваційні технології дозволяють розвивати 
творчі здібності студентів, вчать їх самостійно мислити і опрацьовувати інформацію, для 
власного професійного удосконалення впродовж подальшого життя.
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УДК 378.147+371.61
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ПІД ЧАС 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

Галина ДЕРКАЧ, Лідія МАНДЗЮК, Андрій СТЕЦЬКІВ 

Кафедра хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти
Івано-Франківський національний медичний університет

Професійна освіта повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь, 
навичок, а також досвід самостійної діяльності та особистої відповідальності.  В  зв’язку  з  
цим  в  сучасній  системі медичної освіти спостерігається зміна орієнтирів, направлених на 
застосування інновацій в освітньому процесі.

Сучасний етап розвитку освіти характеризується стрімким просуванням технічних, 
електронних та інтерактивних засобів зв’язку. Вільний доступ до інтернет-ресурсів практично 
змінив методологію та методику організації самостійної роботи студентів. Одночасно методика 
проведення аудиторних  занять залишилась  в  більшій частині,  орієнтованої  на  традиційні 
форми навчання.

Не  дивлячись  на  явні  переваги  інтернет-ресурсів  в  роботі  студентів, потрібно відзначити, 
що останні викликали випадіння цілої ланки процесу навчання, а саме відпрацювання 
студентами алгоритму пошуку необхідної інформації. Крім того, у більшості випадків 
відбувається бездумна і навіть автоматична  робота  з  науковим і  навчальним  матеріалом,  що  
суттєво  знижує глибину отриманих студентами знань та обмежує широту наукового пошуку та 
зменшує якість навчання в цілому.

В зв’язку з цим особливу актуальність набувають такі педагогічні технології,  які  
дозволяють  відновити  логіку  побудови  навчального  матеріалу, активізувати навчальну і 
практичну значимість понятійного змісту навчальних дисциплін та забезпечити послідовність 
навчального процесу.

Проблема  використання  інтернет-ресурсів  потребує  перегляду  методів інтенсифікації 
процесу навчання. Студенти повинні самостійно підійти до необхідності розуміння логіки 
побудови навчального предмету і визначення алгоритму пошуку ефективних рішень, 
поставлених перед ними завдань.

Ще більш важливим аспектом даної  проблеми є зниження значимості фундаментальних 
знань і традиційних методів навчання. 

Проблема інтерактивного отримання і обробки інформації в рамках освітнього  процесу  в  
системі  вищої  професійної  освіти вирішується  шляхом якісної  інтеграції  адаптованих  до  
сучасних  умов  активних  форм навчання  із збереженням традиційних форм медичної освіти. 
Для оновлення хіміко-медичної освіти потрібні особистісно орієнтовані технології, механізмом 
яких є цілеспрямована і взаємообумовлена продуктивна діяльність викладачів та студентів.

Однією з необхідних умов подальшої якісної підготовки студентів медичних закладів є 
поглиблене вивчення і аналіз викладачем сучасних тенденцій розвитку педагогічної, хімічної 
та медичної науки.
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 УДК: 614.2+378
ВИКЛИКИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У СВІТЛІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

О. З. Децик

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я 
Івано-Франківський національний медичний університет

Вступ. В Україні триває трансформація системи охорони здоров’я (СОЗ), що ставить нові 
завдання і перед системою підготовки кадрів для неї.

Мета. Проаналізувати виклики вищої медичної освіти України у світлі напрямів трансфор-
мації системи охорони здоров’я.   

Матеріали і методи. Вивчили нормативно-правову базу трансформації СОЗ України та 
реформи вищої освіти. 

Результати. Схвалення Кабінетом Міністрів України «Концепції реформи фінансування 
системи охорони здоров’я України» (2016) та «Концепції розвитку системи громадського 
здоров’я» (2016), прийняття низки Законів України, в першу чергу «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення» (2017), активізувало трансформацію 
національної системи охорони здоров’я. Її основними напрямами стали: формування нової 
системи громадського здоров’я, реформа фінансування СОЗ, а відповідно – організації різних 
видів допомоги пацієнтам та медичної освіти. 

Зокрема, з метою поліпшення якості вищої медичної освіти запроваджена трирівнева 
підготовка фахівців для галузі знань 22 Охорона здоров’я, у т.ч. за кількома новими (крім тра-
диційних дотепер медицини, педіатрії, стоматології, фармації) спеціальностями, такими як: 
227 Фізична терапія, ерготерапія, 229 Громадське здоров’я та ін.; майже завершена розробка 
Стандартів вищої освіти; введено акредитацію освітніх програм; запрацювала НАЗЯВО; про-
довжується реформа післядипломної медичної освіти на принципах безперервного професій-
ного розвитку тощо. 

Важливою і невід’ємною складовою медичної освіти є здобуття практичних навичок. На 
жаль, саме цей її компонент найбільше «постраждав» від реформи фінансування СОЗ. Зміна 
організаційно-правової форми закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) з бюджетних на комунальні 
некомерційні підприємства (КНП), закупівля у них Національною службою здоров’я України 
(НСЗУ) медичних послуг у межах Програми медичних гарантій, запровадження електронного 
обліку (ЕСОЗ) позбавила більшість викладачів клінічних кафедр (а отже і їх здобувачів освіти) 
доступу до пацієнтів, а медичні університети змушені були перейти на нові взаємовідносини із 
своїми клінічними базами, розвивати мережу симуляційних центрів та університетських клінік. 
Така ситуація безумовно може негативно вплинути на якість підготовки здобувачів медичної 
освіти, тим більше на тлі того, що з 2019 року значна частина занять проводилась дистанційно 
через пандемію коронавірусної хвороби. 

Обмежений доступ здобувачів освіти до ЗОЗ - клінічних баз негативно відбивається і на 
знаннях з організації надання медичної допомоги через нерозуміння свого місця та ролі в 
СОЗ, яка продовжує динамічно трансформуватися. Так, із прийняттям низки Законів України 
впродовж останніх років (2020-2022) внесені суттєві зміни в Основи законодавства України про 
охорону здоров’я щодо видів допомоги пацієнтам (домедична, медична, реабілітаційна), видів 
медичної допомоги (екстрена, первинна, спеціалізована, паліативна), типологізації лікарень 
(загальні, кластерні, надкластерні) тощо. Прийнято надважливий Закон України «Про систему 
громадського здоров’я» (2022), а така навчальна дисципліна, на жаль, практично вилучена із 
атестації здобувачів магістерського рівня освіти. 

Зрозуміло, що якісна підготовка фахівців в галузі знань охорона здоров’я, затребуваних 
працедавцями, вимагає, щоб і викладачі, і здобувачі освіти були учасниками цих змін всередині, 
а не поза системою охорони здоров’я.  

Висновок. Питання правового статусу клінічних баз медичних університетів вимагає 
нагального вирішення шляхом удосконалення нормативно-правової бази на рівні держави. 



50

УДК 378.147+37.091.12.011.3-051
ДОСВІД РОБОТИ ТРЕНІНГОВОГО ЦЕНТРУ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ

Дзвонковська В.В.

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ім. проф. М.М.Бережницького
Івано-Франківський національний медичний університет

Підвищення кваліфікації  необхідна умова атестації науково-педагогічних  та педагогічних 
працівників та обрання на посаду за конкурсом чи укладенні трудового договору. Обов’язковими 
напрямами підвищення кваліфікації є розвиток та вдосконалення педагогічної майстерності та 
використання сучасних інформаційних технологій.

Для підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів  в ІФНМУ працював 
психолого-педагогічний семінар. Заняття проводилися протягом навчального року, у одній 
великій групі, до якої входили викладачі різних медичних спеціальностей. 

 З 2011року проектом MUMEENA, в якій брав участь ІФНМУ, було передбачено модерні-
зацію підвищення кваліфікації викладачів університету.   Модернізація включала переймену-
вання в Тренінговий центр, навчання в малих групах, формування груп за профілем(хірурги, 
терапевти, стоматологи, теоретики), навчання протягом короткого часу, охоплення великої ау-
диторії викладачів  протягом навчального року.

 В календарно-тематичний план були включені теми, які стосувалися   академічної 
доброчесності та плагіату  у ВНЗ України, новітніх технологій організації навчального процесу 
у ВНЗ України(кредитно-трансферна система ), роботи у навчально-тренувальних центрах 
по профілю викладачів (терапевти, хірурги, стоматологи, теоретики), досвіду впровадження 
об»єктивно-структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) в підсумкову атестацію випускників та 
лікарів-інтернів, новітніх методик навчання та інтерактивного навчання(створення клінічних 
задач за допомогою сучасних технологій), особливостей проведення ліцензування у ВНЗ 
України та акредитації спеціальності та освітніх професійних програм, особливостей роботи з 
іноземними студентами. 

Заняття проходять наступним чином.  Професор, відповідальний за певний напрямок  
роботи в університеті  висвітлює дану тему, а потім слухачі задають ряд питань, які стосуються 
їх практичної роботи.  

Найбільший інтерес викликають теми що стосуються проведення практичних занять, 
правильного ведення документації та роботи в навчально-практичних центрах, які розміщені 
на клінічних базах терапевтичного, хірургічного та стоматологічного профілю. В навчально-
практичних центрах викладачами профільних кафедр розроблені алгоритми виконання 
необхідних практичних навиків на українській та англійській мовах.

 На останньому занятті проводиться підсумковий контроль. Розроблені  питання, які 
стосуються розглянутих протягом циклу тем. За кожну пропущену тему слухач отримує 
додаткове питання на заліку. Обсяг курсу 180 годин-6 кредитів ECTS. З 2011 по 2021 роки в 
Тренінговому центрі навчалося і успішно закінчило курс 334 викладачі.

Слухачі, які успішно закінчили цикл отримують сертифікат. 
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УДК 378.147+614.253.4+616.314
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НОВОЇ ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЯ»  

Дмитришин Т.М.,  Пелехан Л.І., Орнат Г.С.

Кафедра стоматології післядипломної освіти ННІПО
Івано-Франківський національний медичний університет

На шляху вдосконалення вищої медичної освіти, зокрема, післядипломної підготовки 
майбутніх лікарів-стоматологів прийнято Положення про інтернатуру та вторинну лікарську 
(провізорську) спеціалізацію (наказ МОЗ України № 1254 від 22.06.2021р. зі змінами від 
01.04.2022р за №372/37708). Документ регламентує порядок розподілу, планування, зарахування, 
організації навчання та проходження інтернатури випускниками ЗВО, які здійснюють підготовку 
здобувачів ступеня магістр в тому числі і за спеціальністю 221 «Стоматологія». Відповідно до 
Положення тривалість підготовки в інтернатурі фахівців за спеціальністю 221 «Стоматологія» 
зменшена з двох років до року, причому  програма підготовки освітньої складової в інтернатурі 
суттєво скорочена - із восьми місяців до трьох. На нашу думку, серед переваг такої форми 
навчання в інтернатурі можемо розглядати, як домінуючий чинник, зменшення економічних 
затрат на підготовку лікаря-стоматолога та швидке наповнення ринку праці фахівцями. Проте, 
вагомі недоліки вбачаємо в якості підготовки лікарів-інтернів з огляду на сучасний рівень 
розвитку стоматології як в Україні, так і світі. 

Медична освіта в світі - одна із найбільш престижних і складних напрямків в міжнародній 
освіті. Порівнюючи з моделями підготовки лікарів-стоматологів у країнах Європи, до прикладу 
Німеччини, Великобританії шлях формування фахівця на післядипломному етапі є значно 
довший, крім того, значна частина відділена і на освітню складову.

Під час проходження освітньої частини на базі кафедри закладу вищої освіти протягом 
короткого часу - трьох місяців, науково-педагогічні працівники зобов’язані забезпечити 
теоретичну та практичну підготовку відповідно до індивідуального навчального плану 
підготовки лікаря-інтерна та згідно з планом і програмою інтернатури, де важливою складовою 
є й підготовка до успішного складання тестового ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3. 
Крім того, ЗВО відведена ведуча роль в атестації для визначення знань і практичних навичок з 
присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» зі спеціальності 221 «Стоматологія». 

Попри значно звужені часові рамки підготовки в інтернатурі, більше уваги потребують і 
питання вимог до баз стажування та співпраці ЗВО з ними. Період навчання в інтернатурі, 
зокрема, на базі кафедри стоматології післядипломної освіти ІФНМУ, був одним із чинників, що 
сприяв вибору лікарями-інтернами вторинної спеціалізації за спеціальністю 221 Стоматологія. 
Адже потужна сучасна матеріально-технічна база, досвідчені науково-педагогічні працівники 
створюють різнопланові можливості, щоб допомогти молодим спеціалістам визначитися із 
майбутньою вторинною спеціалізацією. 

Підсумовуючи, хочемо зазначити, що інтенсифікація підготовки майбутніх лікарів-
стоматологів, пов’язана із скороченням тривалості підготовки в інтернатурі на сучасному 
етапі розвитку стоматології та у світлі викликів сьогодення, породжують більше ризиків для 
формування висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Стоматологія». 
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Державна політика в сфері вищої освіти в Україні основана на інтеграції в європейський 
простір вищої освіти, в якому найвищим пріоритетом освітньої діяльності є якість освітніх 
послуг. Основними чинниками, що впливають на якість освітньої діяльності закладу вищої освіти 
(ЗВО), є науковий та фаховий рівень науково-педагогічного колективу, який регламентується 
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності (Постанова Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187), організаційно-методичне забезпечення освітнього 
процесу, застосування новітніх освітніх технологій.

Внаслідок глобалізації відбувся перехід до інформаційного суспільства, стали динамічні-
шими вимоги до професійних та особистісних якостей фахівця. Зокрема, значне збільшенням 
обсягу медичної інформації, швидкий науковий прогрес у розумінні медичних фактів та явищ 
зумовили трансформації в системі вищої медичної освіти. Головна платформою цих змін - 
інформатизація та безперервність медичної освіти, оскільки весь обсяг сучасних медичних 
знань, необхідних для надання якісної допомоги пацієнтам, жоден лікар не може осягнути. У 
медичній освіті основна увага приділяється конструктивізму, коли нова інформація постійно 
додається до попередніх знань з метою оволодіння медичними знаннями та навичками. Сучасні 
інформаційні технології забезпечують швидкий доступ до необхідного контенту, тільки важливе 
релевантне використання цієї інформації.

Підвищення якості навчання здобувачів вищої медичної освіти досягається використанням 
сучасних освітніх технологій. Серед сучасних напрямів підготовки висококваліфікованих 
медичних кадрів є створення тематичних навчальних залів та центрів, брифінг-кімнат, навчання 
на медичних помилках.

 Студенти прагнуть до інноваційних методів навчання, включаючи онлайн-навчання, мере-
жеве навчання, навчання на основі симуляції. Причому, опитування студентів показало їх 
прихильність до гібридного характеру медичної освіти, зокрема їх бачення співвідношення - 
40% онлайн і 60% офлайн, в основному для набуття практичного клінічного досвіду.

Дистанційне навчання, на яке змушені були перейти українські ЗВО під час пандемії та з 
початком російської агресії, виявило труднощі у викладанні та оцінюванні клінічних навичок 
онлайн, зумовило потребу у відшуканні інноваційних способів викладання та оцінювання. 
Актуалізувалась проблема якості освіти, контролю надійності засвоєння знань. Водночас, 
майбутні лікарі вимагають набагато більше, ніж знання та вміння: розвиток співчуття та 
професіоналізму - це мистецтво, якому непросто навчити онлайн.

Серед інноваційних педагогічних технологій у сучасній медичній освіті важлива роль 
технології моделювання. Наприклад, інтерактивні анатомічні моделі застосовують або як онлайн-
сервіс, або як окрему програму. Існують навчальні комплекти з інтерактивними інструментами 
та навчальні системи, які використовують віртуальну реальність для медичної освіти та 
тренування психомоторних навичок. Віртуальні середовища дозволяють відпрацьовувати 
багато процедур перед тим, як їх виконувати на реальних пацієнтах, наприклад лапароскопію.

Основною метою інноваційних технологій навчання є мінімізація кількості лікарських 
помилок, уміння враховувати точку зору іншого спеціаліста, розвинення комунікативних 
навичок, а також розвиток інтелектуальної самостійності та професіоналізму фахівця.

Таким чином, з метою підвищення якості освітнього процесу викладачі закладів вищої 
медичної освіти повинні включати сучасні технології навчання. Ефективність освітньої 
технології пропонуємо оцінювати за рівнем обсягу поданої навчальної інформації, ступенем її 
засвоєння та рівнем набуття клінічного досвіду.
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Динамічні умови розвитку сучасного світу, невпинне зростання обсягу інформації та бурхливі 
соціально-політичні реалії вимагають від членів суспільства виняткової інтегрованості у поточний 
контекст, обізнаності в актуальних проблемах сьогодення та вміння швидко знаходити оптимальні 
рішення для їх розвʼязання. Значною мірою це стосується вищої школи, метою якої є якісна підго-
товка фахівців у різних сферах діяльності людини. Саме тому вміння вчитися упродовж усього жит-
тя, постійно засвоювати нові форми і прийоми взаємодії з реальністю є безальтернативною умовою 
професійного розвитку як самих здобувачів освіти, так і їх педагогів-наставників. 

За останній період можна виділити кілька напрямків професійного розвитку викладачів ме-
дичного ВНЗ: підвищення рівня володіння англійською мовою для освітніх та наукових потреб; 
опанування основ наукометрії, що дозволяє орієнтуватися в інформаційному полі своєї предметної 
області; удосконалення інформаційно-технічних компетентностей через необхідність організації 
дистанційної освіти у контексті пандемії COVID-19 та введення військового стану в Україні.

Запити на викладачів із високим рівнем спілкування англійською мовою зумовлені потребою 
вищих медичних навчальних закладів конкурувати на ринку освітніх послуг шляхом підготовки 
англомовних іноземних студентів за спеціальностями «Медицина» і «Стоматологія» та відповідно 
необхідністю  розробки методичного забезпечення і проведення навчальних занять із спеціальних 
дисциплін для цієї категорії здобувачів освіти. Науковий імператив опанування англійської мови 
визначається її фактичною роллю в сучасному світі як засобу міжнародного спілкування, а тому, у 
звʼязку з інтеграцією України до європейського та загальносвітового науково-освітнього простору, 
професійний розвиток науково-педагогічних працівників наразі неможливий без удосконалення 
англомовної комунікації – і в аспекті пошуку наукової інформації та представлення власних резу-
льтатів наукових досліджень, і в аспекті виконання вимог для здобуття наукових звань доцента або 
професора щодо підтвердження володіння англійською мовою на рівні не нижче В2.

 Через необхідність залучення українських науковців до світової наукової спільноти, з метою 
інтенсивного обміну науковими даними та більш ефективного просування власної наукової про-
дукції існує безпосередня потреба у зростанні обізнаності науково-педагогічних працівників щодо 
можливостей використання сучасних наукометричних баз, таких як Scopus або Web of Science, а 
також щодо принципів академічної доброчесності. На цій основі можна прогнозувати пожвавлення 
видавничої активності викладачів у наукових виданнях категорії А, зростання рейтингових позицій 
вітчизняних вишів, а врешті й розширення міжнародного визнання української науки.

Значним досягненням освітнього процесу в Україні за останні два роки стало також істотне 
розвинення системи дистанційного навчання. Це, з-поміж іншого, вимагало від кожного педагога 
удосконалення низки інформаційно-технічних компетентностей щодо використання у навчальному 
процесі компʼютера, смартфона, навичок роботи в інтернет-мережі, освоєння хмарних технологій: 
організації навчальних курсів у сервісах Google Classrom, Moodle, проведення аудиторних занять 
у режимі відео-конференцій із застосуванням програм відеозвʼязку Zoom, Google Meet, Microsoft 
Teams тощо, а також залучення месенджерів накшталт Viber та Telegram.

Таким чином, сучасний викладач має бути спроможним до саморозвитку та самовдосконалення 
у відповідь на різноманітні виклики часу. Зважаючи на поточну військово-політичну ситуацію, 
означені напрямки фахової майстерності викладача отримають подальший розвиток, зумовлений 
необхідністю реалізації навчального процесу в умовах війни з урахуванням вимог цивільної безпеки. 
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Компетентнісний підхід у вищій медичній освіті спрямований на формування у майбутніх 
фахівців стійкої системи інтегрованих фундаментальних теоретичних та клінічних знань, умінь, 
навичок та здібностей, необхідних для успішного вирішення професійних завдань, постійного 
фахового зростання, самовдосконалення та творчого розвитку. 

Сучасна вища медична освіта орієнтована на компетентнісну стратегію навчання, яка сприяє 
формуванню особистості майбутнього фахівця, що володіє знаннями, уміннями і навич ками у 
професійній сфері, здатний ефективно діяти у складних, нестандартних ситуаціях, самостійно 
приймати рішення, творчо розвиватися, сповідувати толерантне ставлення до оточу ючих, 
комунікувати у суспільному середовищі. Ці та інші професійно важливі властивості й особистістні 
якості, що визначають професійну компетентність спеціаліста, формуються про тягом всього 
періоду навчання у медичному ВНЗ.

Набуття здобувачами освіти спеціальних або фахових компетенцій, таких як вміння оціню-
вати результати практичних та лабораторних досліджень, оволодіння певними діагностич-
ними алгоритмами, здатність приймати адекватні клінічні рішення, проводити диференційну 
діагностику, складати протоколи лікування та інші, відбувається в основному на середніх та 
старших курсах навчання. В той же час формування загальних компетенцій, які включають 
розвиток абстрактного мислення, здатність до аналітичної розумової діяльності, засвоєння основ 
дослідницької діяльності, вміння працювати у колективі, оволодіння навичками знаходження та 
використання джерел інформації, здатність до самонавчання та інші відбувається під час всього 
періоду навчання і особливо інтенсивно на – початкових курсах.

Фахова підготовка сучасного лікаря починається з опанування дисциплін медико-біоло гічного 
циклу, які спрямовані на адаптацію здобувачів освіти до професійної діяльності. Компетенції, 
набуті студентами на початкових курсах навчання, поєднують засвоєння теоретич них знань і 
практичне їх використання у майбутній професійній діяльності при вирішенні конкретних завдань 
і проблемних ситуацій, а також розвивають здібності й вміння вчитися, навич ки системного 
та порівняльного аналізу, здатність працювати самостійно, формувати власну точку зору для 
прийняття рішень, потребу у самоосвіті та самовдосконаленні, вміння працювати у колективі.

Набуття як загальних, так і фахових компетенцій відбувається більш ефективно зазвичай під 
час офлайн навчання, коли цьому сприяє не тільки методично вивірена організація навчального 
процесу, але й академічна атмосфера університету. Важливе значення для формування світогляду, 
усвідомлення особливостей майбутньої професії, розуміння мети навчання, засвоєння основних 
засад вибраного фаху має робота в навчальних аудиторіях та лабораторіях, відвідання музеїв, 
бібліотек, участь у науково-практичних конференціях, семінарах, майстер-класах, засіданнях 
студентських наукових груп, включення у суспільно-корисну роботу, волонтерський рух, еколого-
просвітницькі заходи. Крім того, потужний розвиваючий вплив на особистість здобувачів 
освіти здійснює різнопланова комунікація з прогресивними студентами, науково-педагогічними 
працівниками, практикуючими лікарями, керівниками закладів охорони здоров’я, науковцями. 
Тому головним завданням викладачів кафедр, на яких вивчаються дисципліни медико-
біологічного циклу, є озброєння здобувачів освіти системою інтегрованих фундаментальних 
та клінічних знань, вмінь та навичок з метою формування у них адаптаційних здатностей до 
майбутньої професії.

Отже, у сучасній медичній освіті пріоритетним є підготовка фахівців, здатних до компетентного 
вирішення основних видів професійних завдань, спроможних ефективно використовувати набуті 
знання, вміння і навички у фаховій діяльності, здійснювати активний пошук нового досвіду.
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Кафедра сімейної медицини і терапії
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Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної 
системи освіти. Дистанційне навчання при підготовці лікарів-інтернів – це інноваційна організація 
навчального процесу, яка базується на принципі самостійного навчання лікаря та інтерактивній 
взаємодії викладача та інтерна. Результативність дистанційного навчання на післядипломному етапі 
освіти лікарів у вирішальній мірі залежить від наступних факторів: ефективної взаємодії викладача 
та лікаря-інтерна; налагодженої активного зворотного зв’язку; якості попереднього проектування 
процесу дистанційної освіти та способів управління ним; розроблених дидактичних матеріалів. 
Дистанційне навчання передбачає декілька різних технологій, які можуть використовуватися в 
навчальному процесі: кейсову технологію, інтер нет-технологію та телекомунікаційну технологію 
Технологія роботи полягає у взаємодії викла дачів кафедри з лікарями за допомогою сучасних 
телекомунікаційних Internet-технологій, а засобом здійснення подібної взаємодії є електронна 
пошта, телеконференції, діалоги в режи мі реального часу тощо. Під час спілкування у прямому 
ефірі відбувається трансляція мультиме дійної презентації, що є одним із варіантів підготовки 
лікаря до заняття. Тому використання дистанційного навчання для лікарів-інтернів, яке обмежує 
застосування отриманих навичок на практиці, обумовлює підвищені вимоги та критерії до здобуття 
знань в онлайн-форматі занять, стоїть на першому місці в освіті майбутнього лікаря.

Серед інноваційних онлайн технологій, які застосовувались в навчанні лікарів-інтернів на 
кафедрі сімейної медицини і терапії були платформи Skype, Google Meet, Microsoft Teams та 
Zoom. Платформа Zoom, за нашими даними, є найбільш корисною та зручною у використанні як 
для наших викладачів, так і для лікарів-інтернів, так як має перевагу перед іншими платформами 
своєю простотою у використанні, можливістю долучати до навчання значної кількості інтернів, 
використовувати в поданні матеріалу не тільки комунікаційні зв`язки, але і проводити якісно 
візуалізацію поданого матеріалу та ефективно контролювати освоєння знань із проведенням 
опитування, тестування та вирішення клінічних задач. 

Провідними вимогами до проведення занять із використанням дистанційних форм нав-
чання та залученням онлайн платформ, в умовах відсутності можливостей застосування прак-
тич них навичок при безпосередньому контакті з пацієнтом, повинні стати акценти на викорис-
танні відеосюжетів клінічних випадків та ситуацій з медичної практики. Відеосюжети оглядово 
допомагають у проведенні диференційної діагностики захворювань у кожному  конкретному 
випадку, встановленні діагнозу, визначенні необхідного обсягу обстежень, трактуванні результатів 
досліджень та визначенні тактики ведення хворого. Особливу увагу та зацікавленість майбутніх 
лікарів при проведенні онлайн-занять викликав розгляд клінічних випадків пацієнтів, які 
проходили лікування  в стаціонарі. Дискусійне обговорення виявлених симптомів у пацієнтів, із 
обґрунтуванням призначення необхідних інструментальних обстежень, пошуку шляху подальшого 
ведення пацієнта в амбулаторних умовах, поглиблений розгляд питань сучасного лікування 
хворих,сприяють розвитку лікарями-інтернам клінічного  мислення. 

В умовах дистанційного навчання, обов’язковою умовою оптимізації викладання повинно бути 
практичне спрямування підготовки сімейного лікаря, що позитивно впливатиме на формування 
професійних компетенцій. Дистанційне навчання є перспективною формою педагогічних 
технологій в галузі медичної освіти, оскільки воно є більш гнучким та відповідає сучасним реаліям 
суспільства. Дистанційна освіта на післядипломному етапі надає лікарям можливості самостійно 
отримувати необхідні знання, використовуючи при цьому сучасні інформаційні технології, 
оскільки дистанційне навчання вимагає від лікаря високого рівня професійної̈ та пізнавальної 
мотивації, самоконтроля та самодисципліни.
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Навчання в інтернатурі – найважливіший і унікальний етап в підготовці високопрофесійних 
фахівців із формуванням і набуттям ними загальних та спеціальних компетентностей для 
професійної діяльності.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної та теоретичної підготовки 
лікарів-інтернів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за  відповідним фахом. І 
хоча лікар вчиться спеціальності все своє життя, правильна й адекватна організація раннього 
післядипломного етапу навчання може стати визначальною в формуванні клінічного мислення 
і професіоналізму. Управління діяльністю лікарів-інтернів має два основні функціональні 
аспекти: інформаційний, спрямований на розроблення предметного змісту діяльності, та органі-
за ційний, пов’язаний з розробленням форм діяльності при реалізації педaгогічного задуму. 
Процес спілкування викладача вищого медичного закладу становить суттєвий компонент 
змісту науково-педагогічної діяльності [1].

Однією із найважливіших якостей викладача є його вміння організовувати взаємодію з 
лікарями-інтернами, до змісту якої входить обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії 
взаємодії, пізнання особистості, прояв виховного впливу, організація стосунків за допомогою 
різних комунікативних засобів тощо. Педагогічне спілкування виступає структурним компо-
нентом професійних компетенцій і стимулюючим засобом реалізації творчого підходу у навча-
льному процесі. Ще одна важлива характеристика ефективного професійного педагогічного 
спілкування полягає в тому, що воно завжди спрямоване на формування позитивної Я-концеп-
ції особистості фахівця, на розвиток впевненості в собі, у своїх силах, у своєму потенціалі [2].

Сучасна педагогічна парадигма освіти висуває певні вимоги до організації процесу 
спілкування. Ступінь готовності до професійного педагогічного спілкування визначається 
знанням суті, структури спілкування і можливих моделей педагогічних ситуацій, комунікативни-
ми якостями, здатністю до спонтанної комунікації, емоційної емпатії, гнучкості, вмінням 
підтримувати зворотний зв›язок, швидко і правильно орієнтуватися в мінливих умовах 
спілкування, здійснювати аналіз педагогічних явищ та фактів, проектувати зміст та способи 
педагогічного впливу, прогнозувати можливі наслідки своїх впливів, практичним застосуванням 
моделювання педагогічних ситуацій [3].

Виходячи з вищевкaзaного, слід відзнaчити, що пaртнерство є вaжливою формою спільної 
діяльності її суб’єктів. Успішне професійне педaгогічне спілкувaння відбувaється зa умови 
оргaнізaції освітнього  процесу в інтернaтурі нa основі діaлогу з використaнням технології 
співробітництвa, зaхопленості спільною творчою діяльністю всіх суб’єктів взaємодії, що ґрун-
тується нa визнaнні сaмоцінності особистості як унікaльної цілісної системи. Оргaнізaція 
тaкої взаємодії сприяє підвищенню ефективності нaвчaльного процесу, створенню умов 
для сaмореaлізaції, розкриттю творчого потенціaлу, формувaнню етичних якостей лікaря-
спеціaлістa з подaльшою їх реалізaцією в професійній діяльності.
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На початку лютого-березня 2020 року світ стикнувся з новою епідемією XXI століття – 
Covid-19. Організація ЮНЕСКО порахувала, що через дану пандемію, яка вимагає карантинних 
заходів, 1,5 мільярда молодих людей у 165 країнах світу не можуть відвідувати заняття. Тому 
виник запит на організацію дистанційного навчання. З березня 2021 року всі країни світу 
інтенсивно впроваджували політику вакцинації від коронавірусу, тому на даний час проблема 
Covid-19 є майже вирішеною. Проте Україну спіткала нова біда – 24 лютого 2022 року в нас 
почалась війна з росією. Постійні обстріли всієї території України та окупація частини областей 
призвела до того, що українські студенти змушені були повернутись знову до дистанційної 
форми освіти. 

Тому метою нашого дослідження було проаналізувати методи дистанційного навчання та 
обґрунтувати доцільність його впровадження у педагогічний процес медичних закладів вищої 
освіти.

Дистанційне навчання – це не система самоосвіти, а заочне навчання де викладач та студент 
знаходяться на відстані, але мають можливість постійно спілкуватися за допомогою сучасних 
інформаційних технологій. В Івано-Франківському національному медичному університеті під 
час навчання використовується програма Microsoft Teams, яка дозволяє створювати наради, 
постійно бути на зв’язку із студентами. Навчання на цій платформі має ряд переваг: навчатись 
можна в будь-якому місці (навіть в укритті, бомбосховищі); не потрібно витрачати час на 
добирання до кафедр; графік занять узгоджується індивідуально; можливість одночасного 
підключення ppt-презентації, схем, графіків, рисунків, відео-матеріалів під час онлайн-заняття; 
мобільність; навчання в спокійній обстановці; індивідуальний підхід; зручність для викладача 
і для студента. Проте не слід забувати, що при проведенні он-лайн занять студенти швидко 
адаптуються і починають «хитрувати» та не дотримуються основних засад академічної 
доброчесності (списують під час тестувань, підглядають в навчальний посібник під-час 
відповіді на усні запитання). Окрім того, ні для кого не є секретом, що незважаючи на переваги 
дистанційної системи освіти, навчання студентів-медиків за такою формою в повному обсязі є 
неможливим. Адже майбутній лікар під час навчання повинен бути безпосереднім учасником 
навчального процесу – починаючи від вивчення анатомії (на кістках, муляжах, вологих 
препаратах, препаруванні трупного матеріалу) та завершуючи освоєнням клінічної практики 
(навиків обстеження, діагностики і лікування пацієнта).

Таким чином, дистанційне навчання у підготовці майбутніх лікарів може доповнити частину 
класичного навчального процесу, проте очне навчання для лікарів будь-якої спеціальності 
залишається пріоритетом всіх медичних закладів вищої освіти. 
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Якість одержаних знань характеризує ефективність спільної навчальної роботи 
професорсько-викладацького складу і студентів. Об’єктивне уявлення про якість знань 
студентів можна одержати тільки при систематичному, належним чином організованому, 
контролі навчальних досягнень студентів. Згідно Болонської системи по завершенню 
вивчення модуля навчальної дисципліни проводиться підсумковий модульний контроль 
(ПМК), який включає контроль теоретичної та практичної підготовки. ПМК- об’єктивний 
метод оцінки знань та навиків студента. 

Вивчення дисципліни «Патофізіологія» ПМК №2 студентами медичного факультету 
спеціальності « Педіатрія з особливостями дитячого розвитку» проходить на третьому курсі 
впродовж 6 семестру. ПМК №2 «Патофізіологія органів і систем» включає 16 годин лекцій, 
36 години практичних занять, 40 годин самостійної позааудиторної роботи та здійснюється 
після завершення вивчення всіх 16-ти тем модуля на останньому практичному занятті 
з модуля. До ПМК допускаються студенти, які відвідали всі, передбачені навчальною 
програмою з дисципліни, лекції та практичні заняття та отримали за поточну успішність 
не менше 64 бали. ПМК вважається зарахованим, якщо студент набрав мінімальний бал не 
менше 50 балів, а максимально – 80 балів. ПМК передбачає тестовий контроль в кількості 
40 тестів з бази «Крок-1», що потребує 75% вірних відповідей за тести для зарахування цієї 
частини модуля. Друга частина ПМК- практичні завдання, які передбачають обговорення 
практичних питань (одного з 25-ти питань), що оцінюється максимально в 10 балів та аналіз 
і інтерпретацію даних ситуаційних задач (однієї з 20-ти задач), оцінюється максимально в 
5 балів, передбачених навчальною програмою. Практичні питання включають аналіз ЕКГ 
змін при основних видах аритмій, аналіз ЗАК з розгорнутою лейкоцитарною формулою при 
різних видах анемій, патологіях білої крові і лейкозів у дітей.  Перевірка теоретичних знань із 
спеціальної патофізіології проводиться на другому занятті ПМК, адже ПМК складається з 4-х 
годин. Теоретичні питання включають етіо-патогенез основних гематологічних, кардіологіч-
них, гастроентерологічних, нефрон-, ендо- та неврологічних симптомів і захворювань з осо-
бливостями дитячого розвитку. Вона передбачає індивідуальне усне опитування за витягнути-
ми студентом 3-ма теоретичними питаннями. Загальна кількість балів за практичну частину 
– 35 і теоретичну – 45. На основі трьох етапів ПМК підсумовується кількість балів. Студенти, 
які не склали ПМК, мають право на його перескладання не більше двох разів: уперше – упро-
довж 10 днів після завершення відповідного модуля, удруге- комісії упродовж 10 днів після 
першого повторного складання. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при 
вивчені модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за 
ПМК – 80 балів.

Тільки якісні знання теоретичного та практичного матеріалу дозволяють студентам 
опанувати дану дисципліну і є підґрунтям для вивчення клінічних дисциплін і формування 
сучасного лікаря-педіатра. 
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ВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ ЯК МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ

Л.М. Заяць, І.Б. Кремінська, З.М.Ящишин

Кафедра патофізіології
Івано-Франківський національний медичний університет

На сучасному етапі розвитку суспільства світова медична педагогічна наука здійснює пошук 
нових пріоритетів в освіті та вихованні студентів-медиків. Кожен викладач повинен прагнути 
і досягти високих рівнів професійної компетентності, самовдосконалення, виявляти свою 
індивідуальність, реалізовувати свій освітній потенціал в межах обраної медичної професії.

Покращення якості викладання предмету «Патофізіологія», оцінка методики проведення 
заняття, вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом взаємовідвідування практичних 
занять. 

На кафедрі патофізіології використовується багаторічний досвід викладання патофізіології, 
починаючи з 1947 року, коли була заснована кафедра, а першим завідувачем кафедри в 1949 році 
став проф. Смик М.М. Крізь призму часу до сьогодення патофізіологія проходить своє педагогічне 
вдосконалення, витонченість професійної майстерності. Для досягнення таких цілей на початку 
кожного навчального семестру на кафедрі складаються графіки проведення контрольних 
відвідувань завідувачем кафедри та взаємовідвідувань викладачами. Адже надзвичайно важливе 
значення на сучасному етапі має педагогічний досвідом та переймання його молодими викладачами 
від корифеїв патофізіології проф. Герелюка І.П., доц. Дзюбак О.О., Міхєєвої Н.Г. А досвідом сучас-
ників патофізіології є впровадження сучасних інноваційних технологій в навчальний процес згід-
но положень Болонської декларації. 

Проведення практичного заняття обмежується часовими рамками (90 хвилин). За цей час 
надається можливість продемонструвати не лише структурні елементи заняття, але і педагогічні 
знахідки викладача, створення своєї системи учбово-виховної роботи зі студентами. Викладач-
відвідувач готується до відвідування заняття свого колеги: переглядає журнал, оцінює стан 
успішності студентів та індивідуальної роботи з слабо встигаючими студентами групи, оцінивши 
результати проведеної роботи записами в журналі перездач незадовільних балів. При відвідуванні 
заняття викладач-відвідувач присутній на занятті від початку до кінця, фіксує свої спостереження, 
проводить аналіз заняття, оцінює унаочнення заняття (таблиці, схеми на дошці), активність 
студентів. Оцінюється відповідність теми практичного заняття згідно календарно-тематичного 
плану, оцінка змісту заняття, застосування методів, прийомів та форм організації навчально-
пізнавальної роботи студентів, організація, керівництво роботою студентів в ході заняття, 
педагогічна майстерність викладача, результативність заняття для студентів, методи зворотного 
зв’язку, методи оцінювання знань з базових дисциплін та поточного матеріалу і вмінь студентів 
використовувати теоретичні знання, обговорюючи клінічні ситуаційні задачі. Заняття складається 
з двох півпар. На першій половині проводиться обговорення завдань початкового рівня знань 
студенті з методичних вказівок для студентів та усне опитування згідно контрольних питань теми. 
На наступній частині заняття проводиться демонстрація навчального відеофільму згідно тематики 
заняття, обговорення та запис у протоколи, письмова перевірка тестових завдань кінцевого рівня 
знань та обговорення клінічних ситуаційних завдань. 

Основними критеріями для оцінки ефективності заняття являються якість знань, міждис-
циплінарна інтеграція теоретичного матеріалу та внутріпредметна інтеграція. Викладач-відвідувач, 
за участю завідувача кафедри, підводить підсумки перевірки, наводяться зауваження та побажання, 
які записуються у журналі взаємовідвідувань та доводяться до відома викладачів кафедри.

Отже, взаємовідвідування практичних занять викладачами кафедри патофізіологія сприяють 
вдосконаленню та підвищенню методичного рівня навчально-виховного процесу.
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«ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ» – ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ  У МЕТОДИЦІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Л.М. Заяць, В.В. Стинська, З.М. Ящишин, І.Б. Кремінська

кафедра патофізіології
Івано-Франківський національний медичний університет,

м. Івано-Франківськ
кафедра педагогіки та освітнього менеджменту ім. Богдана Ступарика
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

       
В умовах глобалізації та стрімкого розвитку інформаційних технологій спостерігається 

великий інтерес  до  використання  сучасних  комп’ютерних технологій  у  галузі  вищої  
освіти,  а  також  нагальна необхідність впровадження  нових  методів  і  технологій  навчання, 
адекватних  сучасним  тенденціям,  вимогам суспільства  та  потребам  студентів  цифрового  
покоління.  

Однією із таких інноваційних технологій, яка в останні роки набуває популярності у  
закладах вищої освіти, є «перевернуте навчання».

Засновниками технології «перевернутого» навчання вважаються Джонатан Бергман та 
Аарон Семс, котрі випробували цю технологію навчання в 2007 р. Її суть зводиться до заміни 
традиційної схеми навчання – ознайомлення з новим матеріалом відбувається у позааудиторний 
час, а аудиторна робота присвячується практичному застосуванню отриманих знань.

Є ціла низка  підходів до розгортання «перевернутого навчання»: 
1. «Класична» модель «перевернутого  навчання» передбачає попереднє ознайомлення 

студента з теоретичним матеріалом наступного заняття. Матеріали  для підготовки подаються 
у різній формі (як опорний конспект лекцій або параграф підручника, як презентація, як відео- 
та аудіодокумент та ін.). В аудиторії викладач організовує обговорення вивченого матеріалу, 
пояснює складні моменти, відповідає на запитання. 

2. «Просунута» модель «перевернутого навчання» також має два етапи – позааудиторний і 
аудиторний і передбачає поступове ускладнення рівня завдань і розширення видів діяльності. У 
процесі попередньої підготовки студенти самостійно здійснюють пошук інформації із заданої 
теми (читають публікації, переглядають відео та ін.) і готують презентації, які вони будуть 
представляти в аудиторії, питання для дискусії або круглого столу. Результати роботи студенти 
розміщують на спільній е-платформі, щоб викладач та інші студенти мали змогу заздалегідь із 
ними ознайомитися і краще підготуватися до заняття. 

3. «Системна» або «комбінована» модель «перевернутого навчання» передбачає 
комбінування перших двох моделей. Її суть полягає в зміні не місця виконання певного виду 
діяльності, а в перестановці ключових компонентів освітнього процесу. Змінюється традиційна 
послідовність задіяних компетенцій (запам’ятовування, розуміння, застосування, аналіз,  
синтез,  оцінка).  Насамперед відпрацьовується практичне застосування навичок, а потім її 
теоретичне обґрунтування. У контексті підготовки майбутніх лікарів ця модель перевернутого 
навчання є педагогічним  підходом, найбільш наближеним до реальності, бо в професійному  
житті лікарям дуже часто доводиться приймати рішення в умовах невизначеності  або ризику.  

Технологія «перевернутого навчання» є базисом «перевернутої лекції», що виступає лекцією, 
яка інвертує традиційні методи викладання. Включаючись в неї, студент здійснює теоретичну 
підготовку до заняття з використанням електронних освітніх ресурсів, а безпосередньо на 
парі організовується практичне закріплення знань. Така лекція дозволяє вирішити комплекс 
проблем, характерних для традиційної системи навчання, а саме: забезпечується постійна 
інтерактивна комунікація за межами освітнього закладу та активізується пізнавальна активність 
та навчальна діяльність студентів.
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З точки зору теорії психолого-педагогічної науки, технологія  «перевернутого  навчання» 
повністю відповідає  трьом психологічним потребам студентів, а саме: потребі в автономії; 
потребі в  компетентності; потребі у взаємозв’язку з іншими людьми.

Таким чином, «перевернуте навчання» − нова, сучасна педагогічна технологія, в основі 
якої лежить інша організація діяльності викладача і студентів. Викладач виступає у освітньому 
процесі в ролі помічника-консультанта і координатора, а студент – активним його учасником, а не 
«споживачем». Відповідно − використання технології «перевернутого навчання» у викладанні в 
медичному ЗВО може стати дієвим інструментом у портфоліо викладача, який доцільно інтегрувати
в освітній процес для забезпечення якісного надання освітніх послуг в процесі підготовки 
майбутніх лікарів.
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ЗНАЧЕННЯ ВСТУПНОЇ ЛЕКЦІЇ У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ МЕ-

ДИЧНОГО ВУЗУ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ

А.Б. Зубань, М.М. Островський, І.Я. Макойда, О.Б. Молодовець,                                     
О.П. Мельник-Шеремета

Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб 
Івано-Франківського національного медичного університету

Лекція являється головною ланкою дидактичного циклу навчання, яка покликана 
формувати знання та стати базою діяльності для подальшого засвоєння студентами навчального 
матеріалу. Вона не може бути замінена жодною іншою формою навчального процесу, оскільки 
містить матеріал, що постійно оновлюється відповідно до сучасних вимог, наказів, доповнень 
та протоколів. Окрім смислового інформаційного навантаження, лекція повинна нести 
мотиваційну функцію, стимулювати інтерес до дисципліни, розширити пізнавальну потребу 
слухача. В цьому контексті ключова роль покладена саме на вступну лекцію, яка розкриває 
суть дисципліни, її особливості, відповідає на питання, наскільки актуальним та потрібним є 
предмет в майбутній лікарській діяльності студента. Знайомство з  професійною патологією 
починається в аудиторії на практичному занятті та на вступній лекції. Ключова роль педагога 
в даному випадку полягає у тому, щоб донести слухачам перспективи навчальної діяльності, 
дати таку мотивацію, яка б стимулювала подальше вивчення дисципліни, розширила знання 
та активізувала мислення студента. При вивченні професійних хвороб на вступній лекції, 
окрім повідомлення теми і мети заняття, пояснення нових термінів, понять, розбору особливо 
складних питань, лектор має висвітлити міжпредметні зв’язки. Так, відповідно чинної 
Постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2000р. № 1662 «Про затвердження переліку 
професійних захворювань» до професійної патології належать не лише хвороби органів 
дихання, але і неврологічні, хірургічні, травматологічні, офтальмологічні, дерматологічні, 
гінекологічні, отоларингологічні, алергічні, нефрологічні, гастроентерологічні, інфекційні 
хвороби, а також злоякісні новоутворення. Практично лікарі усіх спеціальностей можуть ви-
являти і діагностувати захворювання, які в подальшому стануть підтвердженими випадками 
професійних захворювань. Студенти мають усвідомити, що в майбутньому вони самі, як ме-
дичні працівники, також перебуватимуть в групі ризику щодо виникнення професійної пато-
логії, зокрема при контакті з інфікованим біологічним матеріалом пацієнта можна захворіти 
на вірусні гепатити, СНІД, сифіліс тощо. Нагальний приклад цьому є пандемія COVID-19, 
адже випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 медичних працівників, які пов’язані з 
виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19, 
розслідуються як випадки гострого професійного захворювання. В 2020 році зроблено відпо-
відне доповнення у правовому полі і постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2020р. 
№394 затверджена «Зміна, що вноситься до переліку професійних захворювань», а саме гостра 
респіраторна хвороба COVID-19 внесена до переліку професійних захворювань у медичних 
працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації пандемії та здійсненні заходів із запобіган-
ня поширенню COVID-19. Необхідно згадати також захворювання на туберкульоз у медичних 
працівників первинної ланки та спеціалізованих протитуберкульозних закладів, яке також є 
професійним. У вступній лекції з професійних хвороб важливо підкреслити значення медичних 
оглядів працюючих для ранньої діагностики професійної патології та наголосити, що майбутні 
лікарі, ймовірно, будуть безпосередніми учасниками даного процесу. Формування свідомого 
ставлення до навчання, прагнення до самостійної роботи та оволодіння спеціальністю є метою 
виховної функції на вступній лекції, а наведення прикладів, проведення паралелей між теорією 
і практикою є хорошим стимулом для вивчення дисципліни.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІ-

ОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У
 МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ПЕДІАТРІВ

Л.С. Зюзіна, В.К. Козакевич, М.Є.Фесенко, О.І. Мелащенко, О.Б. Козакевич 

Кафедра педіатрії № 1 із неонатологією
Полтавський державний медичний університет, Україна

Однією з основних інтегральних характеристик, яка віддзеркалює рівень уміння фахівця 
взаємодіяти з іншими особами, являється соціокомунікативна компетентність.

Починаючи з перших клінічних кафедр, майбутній лікар у процесі навчання отримує 
навички активного спілкування і сприймає інформацію від пацієнтів та їх батьків, встановлює 
контакт та будує взаємовідносини на основі діалогу.

В умовах сьогодення майбутньому лікарю-педіатру вкрай необхідні такі якості, як 
комунікабельність, здатність аргументовано переконувати інших, розуміти пацієнтів та їх 
родичів, емпатія. Використання різноманітних освітніх прийомів і технологій є важливим 
моментом у формуванні професійної соціокомунікативної компетентності лікарів майбутнього.

Професійною компетентністю лікарів називають комплекс знань, умінь і навичок, які 
обумовлюють його здатність за фахом.

Вміння здійснювати соціальну взаємодію, а також реалізувати комунікативні компетентності, 
дотримуючись правил спілкування, та працювати в команді – невід’ємна складова навчання на 
сучасному етапі.

Забезпечення педагогічного спілкування, як важливого фактора взаємодії викладача 
та здобувача вищої освіти, є засобом вирішення навчально-виховних задач, і сприяє 
взаємопізнанню учасників педагогічного процесу, обміну ідеями, реалізації різноманітних 
навчально-методичних заходів. Саме педагогічне спілкування, особливо в період дистанційного 
навчання, сприяє самовираженню і самоствердженню як студента, так і викладача у процесі 
обміну інформацією і формує партнерські взаємовідії між ними.

Партнерські взаємодії відносять до іноваційних форм навчання.
Вибір стратегії спілкування має основне значення при встановленні контакту між викладачем 

та здобувачем вищої освіти під час дистанційного навчання, тому партнерські взаємовідносини 
базуються на використанні свівпраці і компромісу, що не порушують прав учасників взаємодії. 
Навчальна діяльність, що грунтується на оригінальних методичних різноманітних формах 
мислення та творчих здібностях, відображає сучасне інноваційне навчання.

При вивченні пропедевтики педіатрії у майбутніх лікарів закладаються основи грамотного 
деонтологічного та клінічного мислення, що у подальшій професійній діяльності дозволить 
лікарю проводити не тільки лікувальну, а й профілактичну діяльність по збереженню фізичного, 
психічного і духовного здоров’я, здійснюючи пропаганду здорового способу життя.

Отримуючи знання з предмету пропедевтична педіатрія в умовах дистанційного навчання, 
активно використовувались проблемно-інфільтраційні методи, такі як дискусія, продуктивний 
діалог та міждисплінарна конференція, що дозволяє здобувачам вищої освіти самостійно 
вивчати матеріал та обговорювати результати їх діяльності, чітко формулювати свою думку.

Висновки: становлення партнерської взаємодії з використанням інтерактивних технологій 
у навчально-виховному процесі сприяє формуванню важливої соціально-значущої якості 
фахівця – соціокомунікативної компетентності.
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НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

О.С. Іваницька, Н.І. Гончаренко, Ю.П. Ющенко,І.О. Іваницький, О.П. Буханченко

Полтавський державний медичний університет

Сьогодні на долю нашого народу випали тяжкі випробування, пов’язані з війною, яку принесли 
на українську землю російські загарбники. В цих надскладних умовах вимоги до професійної 
підготовки студентів вищих медичних закладів значно зростають, адже майбутні лікарі мають бути 
готовими до роботи в екстремальних ситуаціях. Тому очевидною стає потреба набуття студентами-
медиками все більш широкого кола професійних компетентностей.

Професійні компетентності науковцями визначаються як інтегрована характеристика ділових 
і особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для 
досягнення мети з певного виду професійної діяльності, а також моральну позицію фахівця. Наразі 
особливого значення надається «м’яким» навичкам, які мають практично надпрофесійний характер 
і відповідають за успішне виконання фахівцем своїх професійних обов’язків. До таких навичок, 
в першу чергу, слід віднести уміння налагоджувати конструктивне міжособистісне спілкування, 
тобто комунікативну компетентність. Хоча ця компетентність є необхідною для спеціалістів будь-
якої сфери діяльності, та все ж, зважаючи на специфіку лікарської професії, оволодіння нею саме 
студентами-медиками стає особливо важливим. Уміння ефективно комунікувати допоможе лікарю 
вибудувати довірчі відносини з пацієнтом, зробити його активним учасником процесу лікування, що 
позитивно позначиться на його результатах. Майбутні лікарі мають сформувати у себе такі якості, 
як милосердя, співчуття, емпатію, доброзичливість, бажання безкорисливо прийти на допомогу 
тощо. Вони повинні навчитись володіти словом, переконувати, заспокоювати тощо. Не випадково 
В.М.Бехтерєв, звертаючись до своїх учнів, говорив: «Якщо хворому після розмови з лікарем не 
стало легше, то це не лікар!»

У Полтавському державному медичному університете створюється цілісна система формування 
комунікативних компетентностей студентів, до якої залучені як кафедри соціально-гуманітарного 
та загально-теоретичного циклів, так і профільні клінічні кафедри. Зокрема, викладачами кафедри 
філософії та суспільних дисциплін здійснюється викладання спеціального курсу «Професійні 
комунікації. Ключові компетенції», метою якого є ознайомлення здобувачів освіти з основними 
поняттями та теоретичними принципами професійної комунікації, засвоєння ключових компетенцій, 
що відповідають суспільним запитам та потребам споживачів медичних послуг.

Важливість комунікативних навичок усвідомлюється і викладацькими колективами клінічних 
кафедр. Так, на кафедрах терапевтичної стоматології і хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії широко використовується практика проведення ділових ігор, в яких відпрацьовуються про-
фесійні ситуації, що виникають у стосунках між лікарями і пацієнтами, лікарями та родичами паці-
єнтів, між колегами-лікарями, з адміністрацією лікарні тощо. На практичних заняттях звертається 
увага на те, як студент спілкується з пацієнтом, наскільки він уважний та доброзичливий до нього 
чи вміє вислухати та поспівчувати йому. 

Важко також переоцінити роль волонтерського руху у формуванні у майбутніх медиків таких 
необхідних у комунікації рис, як співчуття, небайдужість, милосердя. Однією з необхідних умов 
діяльності  волонтера є власна мотивація, коли молоді люди розуміють, заради чого вони проводять 
свій вільний час із чужими людьми. А коли все виходить і праця приносить більше радісних емоцій, 
ніж негативних – можна бути впевненим, що благодійність залишиться частиною способу життя 
молодого добровольця.

Отже, комунікативна компетентність є невід’ємною складовою підготовки майбутніх медиків 
до професійної діяльності. Процес її формування потребує комплексного та системного підходу і 
має здійснювати різними методами.
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ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН.

Кавин В.О.

Івано-Франківський національний медичний університет, 
кафедра дитячої хірургії з курсом клінічної анатомії та оперативної хірургії 

Медична освіта є однією з найпопулярніших сфер етнічної мобілізації (Олійник Н.Я., 
2022). Донедавна, кількість іноземних студентів, які бажали отримати вищу медичну освіту в 
Україні тільки зростала. Це вказувало на наявність необхідних умов для навчання та достатній 
професійний рівень викладацького складу медичних університетів України, зокрема й Івано-
Франківського національного медичного університету. 

Проте, пандемія  COVID-19, а останніх півроку військова агресія з боку Росії стали 
викликом для збереження як кадрового потенціалу, так і студентської аудиторії у закладах 
вищої освіти. Активно впроваджена змішана форма навчання в освітній процес вищих 
медичних закладів України допомогла зберегти навчальний процес у вузах. Разом з тим, це 
зумовило необхідність пошуку нових форм та підходів донесення навчального матеріалу 
до студентів, зокрема полегшене його сприйняття, на що вказує сучасний освітній контент 
(Naidu S., 2021) 

Не вирішеним завданням в умовах змішаної форми навчання є оволодіння студентами 
медичних вузів практичних навиків, виконання яких передбачено більшістю навчальних 
дисциплін. Ці практичні навики є базовими та необхідними в повсякденній лікарській 
практиці. 

Нами, при вивченні дисципліни клінічна анатомія та оперативна хірургія, були змонтовані 
відеосюжети по виконанню базових практичних навиків з озвученням українською мовою. 
Як вказують автори (Ющенко Л.О., Тихолаз О.В., 2021), використання відеоматеріалів є 
одним з шляхів покращення засвоєння практичних навиків та диверсифікації інноваційних 
технологій навчання.  Оскільки, дисципліну «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» 
вивчають студенти факультету підготовки іноземних громадян, то для їх повноцінного 
сприйняття відеосюжету нами у відеоматеріалі були використані субтитри. 

Субтитри - це текст, що супроводжує відеоряд. У нашому випадку, функція субтитрів 
поля гає у перекладі мовлення. Викладач озвучує проведення практичного навику українськю 
мовою, в той же час субтитри англійською мовою перекладають сказане викладачем. 
Це один з найдешевших та найшвидших варіантів донести інформацію на іншій мові до 
слухача в порівнянні з переозвученням відео чи його дубляжем. Більше того, перебуваючи 
в громадських місцях, слухач може повністю відключати звук та переглядати відео з 
субтитрами, не заважаючи іншим. 

Нами, переважно були використані відкриті субтитри (їх не можна включити чи 
виключити, на відміну від прикритих субтитрів). Тому, відкриті субтитри не потребують 
спеціальних технологій чи обладнання, на відміну від прикритих субтитрів. Використовуючи 
субтитри, ми дотримувалися певних рекомендованих вимог [3], а саме: не більше двох рядків 
субтитрів; основну суть вкладали в перший рядок субтитрів та рядок субтитрів обмежували 
35 символами. Студенти факультету підготовки іноземних громадян позитивно оцінювали 
переклад субтитрами відеосюжету по виконанню практичного навику. Основні моменти 
виконання практичного навику були відображені в субтитрах, а переклад на англійську мову, 
для студентів факультету підготовки іноземних громадян, був зрозумілим і достатнім. 

Таким чином, змішана форма навчання потребує подальшого удосконалення та пошуку 
нових технологій й підходів до навчального процесу в медичних вузах. Особливої уваги на 
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період змішаної форми навчання потребують  практичні навики, виконання яких в реальних 
умовах та часі замінити складно, проте використовуючи досягнення інформаційних 
технологій набагато простіше їх відтворювати.

Література
1. Олійник Н.Я. Підготовка студентів – іноземців до професійного спілкування (на 

прикладі комунікації акушера-гінеколога з пацієнткою). Медична освіта. 2022. №1. С.48-55
2. Naidu, S. (2021). Building resilience in education sys-tems postCOVID-19. Distance Edu-

cation, 42(1), 1-4. 
3.https://translations.ted.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B-

F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D
1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1
%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(notabenoid.com)
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ 

ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Калугіна С.М., Купновицька І.Г., Губіна Н.В., Фітковська І.П., Клименко В.І., Романи-
шин Н.М., Вівчаренко М.П.

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
Івано-Франківський національний медичний університет

Формування професійної компетентності студентів вищої медичної школи – одне з 
найважливіших питань сучасної освіти. Освоєння професійних компетенцій майбутніми 
лікарями передбачає постійне оновлення та підвищення знань, що реалізуються через 
застосування інноваційних методів навчання. Саме такі методи навчання спрямовані на 
глибоке засвоєння навчального матеріалу і дозволяють змінити роль викладача, який є не тільки 
носієм знання, а й наставником, що ініціює творчі пошуки студентів. Викладачами кафедри 
клінічної фармакології та клінічної фармації ІФНМУ широко використовується такий метод 
навчання, як кейс-технологія. Даний метод дає можливість розвивати у студентів самостійність 
мислення, вміння вислухати, а надалі враховувати альтернативну точку зору та аргументовано 
озвучити свою. За допомогою кейс-технології майбутні лікарі мають можливість як виявити, 
так і вдосконалити свої оціночні, аналітичні навички, а також навчитися роботі у команді та 
пошуку раціональних рішень існуючих проблем. Перевага кейс-технології полягає в тому, що 
вона дозволяє легко співвідносити теоретичний багаж знань, що отримує сучасний студент, 
з реальною практичною ситуацією. Як інтерактивний метод, кейс-технологія викликає 
переважно позитивні емоції з боку студентів, забезпечуючи можливість освоєння теоретичних 
знань і оволодіння практичними навичками. Водночас кейс-технологія виступає і як спосіб 
мислення викладача. Можна сказати, це його специфічна парадигма, яка дозволяє думати, діяти 
інакше, оновлювати свій творчий потенціал. Викладач виступає із вступним та заключним 
словом, організовує малі групи та дискусію, підтримує діловий настрій в аудиторії, оцінює 
внесок студентів у аналіз ситуації. Вважаємо, що педагогічний потенціал кейс-методу набагато 
більший, ніж у традиційних методів навчання.

Таким чином, використання інноваційних методів навчання при підготовці майбутніх 
лікарів дозволяє успішно формувати професійні та загальнокультурні компетенції, стимулювати 
та активізувати пізнавальну активність студентів, досягати високого ступеня самостійності, що 
є необхідною умовою успішної професійного діяльності.
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УДК:546.48+546.173+616-008.9+616.314-002.4+616.31-085
ОСОБЛИВОСТІ  ВИКЛАДАННЯ НА КАФЕДРІ СТОМАТОЛОГІЇ ПІСЛЯДИ-

ПЛОМНОЇ  ОСВІТИ  В УМОВАХ  ВОЄННОГО ЧАСУ. 

Камінська М.В.

Кафедра стоматології післядипломної освіти 
Івано-Франківський національний медичний університет (м. Івано-Франківськ). 

Закладам вищої освіти України в сучасних умовах воєнного стану, пандемії короновірусної 
інфекції доводиться функціонувати у надзвичайно складних обставинах, проводити корекцію 
форм навчання, особливо в здобувачів післядипломної освіти. Пріоритетним є продовження 
освітнього процесу та необхідність комунікаційної підтримки між здобувачами вищої освіти 
і науково-педагогічним працівником, особливо в умовах погіршення психологічного стану 
здобувачів освіти.

Мета полягає у визначенні організаційно-методичних особливостей проведення лекційних 
та практичних занять на кафедрі стоматології післядипломної освіти в умовах воєнного часу.

Із введенням воєнного стану в Україні дистанційна освіта зазнала кардинальних змін, що 
на самперед пов’язано з психологічним станом населення, зокрема, здобувачів освіти, їх мо ти-
вацією до навчання, невизначеності майбутнього та обмеженим доступом до навчальних ресурсів. 
Військові дії призвели до глибоких психоемоційних потрясінь. Отже, в  таких склад них умовах 
повинні братися до уваги не лише відсутність матеріальних ресурсів, техніч ного забезпечення та 
доступу до інтернет-ресурсів, а й психологічний стан здобувачів освіти та науково-педагогічних 
працівників. Поєднання впливу значної кількості негативних факторів має несприятливі наслідки 
для повноцінного опанування навчальної програми здобувачами освіти, що спонукає до пошуків 
нових методів навчання та оволодіння викладачами основ психологічної педагогіки. Одним з 
пріоритетних напрямків роботи зі здобувачами післядип ломної освіти є їх мотивація, що потребує 
високих організаторських здібностей від науково-педагогічного працівника із правильною 
координацією навчання з індивідуалізованим підходом до кожного здобувача. Викладачі повинні 
брати до уваги як психологічні аспекти, так і аспекти пов’язані із технічними та матеріальними 
проблемами, що виникають у здобувачів освіти.  

Особливістю післядипломної освіти є різноманітність її аудиторії: це лікарі-інтерни з меншим 
клінічним досвідом і лікарі-курсанти з більш значним досвідом. Завдання науково-педагогічного 
працівника полягає в необхідності проведення інформаційної, мотиваційної, організаційно-
орієнтаційної, професійно-виховної,  методологічної, оцінювальної та  розвивальної роботи. 
Викладач повинен володіти інформаційно-цифровими технологіями та новими інструментами 
організації та проведення занять із використанням доступних WEB - ресурсів. Здатність 
застосовувати інформаційні та комунікаційні технології є однією із загальних компетентностей 
науково-педагогічного працівника, які необхідно постійно підтримувати і розвивати. 

Науково-педагогічному працівнику потрібно проводити виховну роботу зі здобувачами 
вищої освіти, що включає в себе патріотичне виховання молоді та оптимістичний настрій щодо 
майбутнього як кожної особистості, так і нашої країни в цілому. Викладач повинен нагадувати, 
що професія лікаря є надважлива при будь-якому соціально-політичному та економічному стані 
країни. Кожен здобувача вищої медичної освіти повинен повною мірою опанувати теоретичні 
знання і практичні навики, навчитися кваліфіковано діагностувати та лікувати  пацієнтів, що 
дасть змогу стати конкурентоспроможним фахівцем на європейському ринку праці. 

Висновки. В сучасних умовах науково-педагогічному працівнику необхідно проводити 
постійний пошук новітніх методів викладання з метою забезпечення повноцінного навчального 
процесу. Також, крім безперервного оволодіння навиками користування сучасними технологіями, 
які постійно оновлюються, важливим є удосконалення знань психологічної педагогіки та 
взаємодія викладача із здобувачами вищої освіти, що має неоціненне значення для підтримання і 
збереження їх психологічного стану в умовах воєнного часу.

Збереження життя, здоров’я та безпека слухачів і викладачів – це пріоритетне та наважливіше 
завдання  у нашому сьогоденні!
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БІОЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ НА ДОДИ-

ПЛОМНОМУ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПАХ

В.Я. Камінський, І.С. Михалойко, І.Р. Попадинець 

Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. акад. Є.М. Нейка, 
Івано-Франківський національний медичний університет

Наприкінці ХХ століття людство усвідомило, що досягти істинного прогресу без високої 
моралі, моральних норм та правил неможливо. Вони обов’язково потрібні не тільки для того, 
щоб захистити кожну окрему людину, хвору чи здорову, дитину чи перестарілого, але й саме 
життя на Землі. Так народилася біоетика.

Біоетика – це наука, яка органічно поєднує сучасні досягнення біологічної науки та 
медицини з духовністю. В сучасному суспільстві вона стала ознакою цивілізованості. Біоетика 
ставить своєю метою захист фізичної, психічної і духовної цілісності людини та її геному, а 
також тваринного і рослинного світу, навколишнього середовища.

Біоетика повинна зайняти належне місце в програмах системи вищої медичної освіти на 
додипломному, післядипломному етапах, в системі навчання аспірантів.

У вищій школі питання медичної етики та деонтології повинні бути органічно вплетені 
в навчальний процес усіх кафедр, особливо клінічних. Однак навчання біоетиці, етичним 
навичкам, етичному мисленню та аналізу, ознайомлення з міжнародними етичними 
принципами потребує введення самостійного курсу викладання. Студенти повинні засвоїти не 
лише моральні, але й правові норми своєї професії. Етика і закон повинні бути представлені 
студентам в аспекті особистої та правової відповідальності з пацієнтами. Навчання етиці та 
закону повинно бути інтегровано зі всією програмою, із загальним навчальним планом через 
проведення курсів та семінарів, включаючи інтернів та лікарів. У вищих медичних навчальних 
закладах необхідно всебічно знайомити студентів із етикою лікаря, психологією хворої людини, 
взаємовідносинами лікаря та хворого, щоб зі стін вузу вийшла людина, яка володіє великим 
тактом, чутливістю та увагою. “Де любов до людей, там і любов до свого мистецтва”, – так 
звучить один із основних постулатів Гіпократа.

Для забезпечення нормального лікувально-діагностичного процесу незмінними повинні 
бути такі властивості лікаря, як професіоналізм, доброзичливість, чуйність, в той же час багато 
чого залежить і від поважного і довірливого відношення пацієнтів до медичних працівників. 
Нестача навіть однієї з цих якостей порушує нормальні взаємовідносини між пацієнтами і 
лікарями. Лікар повинен завжди пам’ятати, що кожне слово, погляд, жест, інтонацію хворий 
може тлумачити по-своєму, а тому він має бути, перш за все, психотерапевтом, щоб уникнути 
можливих негативних ятрогенних наслідків.

У процесі навчання студентам повинна прищеплюватися етика необхідного та етика 
ідеального, повага до природи, повага до середовища, в якому проживає людина. Одним із 
найважливіших завдань викладання екологічної етики є формування у студентів внутрішніх 
моральних бар›єрів, внутрішніх «табу», які б і забороняли певні дії відносно природи. 
Совість людини не може бути заспокоєна після будь-якого неетичного вчинку. Крім засвоєння 
основ екології, студентам потрібно закладати ще й основи добровільної відповідальності, 
яка проявляється у вигляді моралі. Можливо, добровільно взята відповідальність на основі 
екологічної етики буде більш ефективним засобом охорони природи, ніж економічні важелі, 
екологічне право.

Таким чином, біоетика – це не лише сукупність моральних і правових норм, якими належить 
керуватися всім, хто має відношення до здоров’я, життя і прав людини в процесі застосування 
сучасних медичних, біологічних та господарських технологій, але і всесвітній інтелектуальний 
рух людей, які опікуються проблемами гуманізму, збереження біологічного світу. Саме тому 
надзвичайно важливим вбачається впровадження біоетичних принципів у педагогічний процес, 
особливо системи вищої медичної освіти, та дотримання їх студентами та лікарями у щоденній 
діяльності та повсякденному житті.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИТЯЧОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 
ЗДОБУВАЧАМ ОСВІТИ ВИПУСКНОГО КУРСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ

Л.Ф. Каськової, Л.П. Уласевич, С.Ч. Новікова, Л.І. Амосова, Ю.І. Солошенко

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології
Полтавський державний медичний університет

Отримання знань здобувачами освіти в реаліях нашого часу, особливо стоматологічного про-
філю, потребує справжньої трансформації. Перспективним напрямом є дистанційна форма нав-
чання, яка дає можливість набути загальних та фахових компетентностей за умови відсутності 
можливості прямої взаємодії викладача та студента. Під час дистанційного навчання викладач 
може взагалі не зустрічатися зі здобувачами освіти під час прямих трансляцій, а лише стежити 
за ними в чаті, якщо потрібно. Вебінари, фільми, численні симулятори – лише деякі з технологіч-
них інструментів, доступних для онлайн навчання. Основним аспектом дистанційного навчання 
є також можливість детального відстеження успішності студента, що допомагає розвивати його 
власну траєкторію. Дистанційне навчання використовує формат комп’ютерної гри, де нові рів-
ні доступні лише після завершення попередніх. Але на фоні реальних плюсів даної методики, у 
здобувачів освіти стоматологічного напряму, особливо випускного курсу, є великий мінус –відсут-
ність можливості виконати та удосконалити практичні навички не дає можливості набути в повній 
мірі фахових компетентностей. 

Тому основною ціллю при використанні дистанційного навчання у студентів стоматологіч ного 
профілю при викладанні дитячої терапевтичної стоматології є максимальна увага щодо надання 
знань й контроль виконання практично-орієнтованих завдань. 

В умовах дистанційної форми навчання з дитячої терапевтичної стоматології, заняття 
поділяються на синхронні та асинхронні дії та завдання. У синхронній частині студенти 
беруть участь в інтерактивному та цілеспрямованому досвіді, який допомагає їм розвинути 
фундаментальне розуміння стоматологічної освіти, а саме дитячої терапевтичної стоматології, її 
дизайну та успішного онлайн-навчання. Асинхронні дії та завдання, з іншого боку, вклю чають 
тести, групові завдання, групові обговорення, відгуки та проекти. Крім того, асинхронна складова 
виконується за допомогою інтерактивних заходів на основі відео, зустрі чей фасилітаторів, вебінарів 
у прямому ефірі та основних доповідачів. Крім того, під час дистанційного навчання студенти 
мають більше ресурсів і можуть їх повторно. Дистанційне навчання з дитячої терапевтичної 
стоматології здійснюється з використанням комп›ютерних телекомунікацій і має наступні форми 
занять. Чат заняття – навчальні заняття, що проводяться за допомогою платформи ZOOM або Goo-
gle meet, відбуваються синхронно, тобто всі учасники мають одночасний доступ до чату. Веб-за-
няття – дистанційне навчання, яке надає доступ до конференцій, семінарів, вебінарів та інші форми 
навчання за потрібною тематикою й проводиться за допомогою телекомунікацій та інших функцій 
інтернету з використанням записів, залишених на одному з сайтів. Телеконференція – орга-
нізовується, як правило, на основі списків розсилки з використанням електронної пошти. Також 
використовується пересилання навчальних матеріалів поштою на адресу здобувача освіти. Студент, 
постійно виконуючи практичні завдання, набуває стабільні автоматизовані навички. Теоретичні 
знання набуваються без додаткових зусиль, органічно переплітаються з тренувальними вправами. 
Формування теоретичних і практичних умінь досягається завдяки систематичному вивченню 
матеріалів та прослуховуванню й повторенню вправ з використанням аудіо та відео носіїв.

Дистанційне навчання не може гарантувати ефективне навчання. Студенти зазначають, що 
в процесі дистанційного форми у них більше робіт, завдань і навчальних навантажень. Тому, 
дистанційне навчання студентів з дитячої терапевтичної стоматології може бути тільки як крайній 
метод навчання при особливих ситуаціях та на короткі терміни.
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УДК 378. 614.147:1.253 
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ У МЕДИЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ТА ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

В.І. Катеренчук

Кафедра ендокринології з дитячими інфекційними хворобами 
Полтавського державного медичного університету

В останні роки на медичну освіту в Україні випав ряд важких випробувань. До них від-
носяться глобальна епідемія Covid-19 та військове вторгнення Росії в Україну. За цих умов 
було порушено можливість повноцінного навчального процесу у звичному варіанті. Основна 
частка освітнього процесу проводилася у дистанційному режимі з використанням технічних 
засобів комунікації. Проведення навчання у дистанційному режимі створює додаткові виклики: 
потрібно максимально повно надати матеріал студентам, візуалізувати його, зберегти або 
навіть підвищити мотивацію студентів до навчання, провести повноцінний та максимально 
об›єктивний контроль знань.

З метою комунікації зі студентами були задіяні сучасні ресурси: електронна пошта, Viber, 
Zoom, TeamViewer. Робота з вказаними додатками та програмами не мала жодних проблем 
у викладачів та студентів. При залученні широкого спектру методів комунікації вдалося 
повноцінно залучити до навчального процесу усіх студентів. 

Протягом останніх років в структурі викладання дисциплін у медичних вишах суттєво змен-
шилася частка лекцій, перевага надавалася наданню інформації під час семінарських та прак-
тичних занять. За умов дистанційного навчання натомість  зросла потреба в наданні студентам 
матеріалу у вигляді лекцій та мікро-лекцій. З цією метою були створені нові мультимедійні 
презентації, короткі відеофільми. Дані презентації успішно демонструвалися на платформах 
Zoom та TeamViewer. Візуалізація матеріалу значно покращила його сприйняття, а необхідність 
створення нових презентацій дозволила включити до нього максимально свіжі дані. Велику 
зацікавленість у студентів викликають клінічні випадки та можливість спілкуватися з пацієн-
тами в умовах відеоконференції. Після завершення роботи студентів з хворим кожен випадок 
обговорювався. Онлайн платформи дають можливість висловити свою думку кожному студен-
тові. Англомовним студентам також була надана інформація про доступні міжнародні онлайн 
ресурси з актуальною медичною інформацією, глобальними гайдлайнами щодо діагностики та 
лікування.

Поточний та підсумковий контроль знань здійснювався за допомогою тестових завдань та 
ситуаційних задач, які відправлялися студентам на електронну пошту. При відповіді на запи-
тання студенти чітко слідували часовим обмеженням. Загалом слід відзначити, що онлайн нав-
чання не супроводжувалося зниженням мотивації у переважної більшості студентів.

Успішний досвід дистанційного навчання обумовив бажання пошуку більш зручних та 
практично-орієнтованих платформ для проведення онлайн навчання. Більшість викладачів 
Полтавського державного медичного університету пройшла ознайомлення та навчання з плат-
формою Moodle, у якій є змога не лише проводити навчання у онлайн форматі, а й накопичувати 
навчальні матеріали, створювати базу запитань для контролю знань, проводити ступеневе 
навчання. При роботі з даною платформою розширюються можливості комунікації, студент 
має змогу самостійної роботи з доступом до навчальних матеріалів та проведення контролю 
знань у зручний для нього час.

Не дивлячись на усі складності, досвід дистанційного навчання слід розцінити як позитив-
ний.
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УДК 378.147:504.75
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ 

МАЙБУТНЬОГО НАЦІЇ

А.Л. Каценко, Н.Л. Свінцицька, Р.Л. Устенко, Н.О. Корчан

Кафедра анатомії людини, Полтавський державний медичний університет

Екологічне виховання є складовою морального виховання, і являє собою єдність екологічної 
свідомості та поведінки, гармонійної з природою. На формування екологічної свідомості 
впливають знання та переконання, у зв›язку з чим екологічні уявлення формуються у студентів 
медиків у різних формах, включаючи теоретичну та практичну. І отримані таким чином знання, 
які згодом трансформуються в переконання, формують екологічну свідомість молоді.

Мета екологічного виховання у закладах вищої освіти досягається у міру вирішення комплексу 
завдань, а саме освітніх, що формують системи знань про екологічні проблеми сучасності та 
шляхи їх вирішення; виховних – формування мотивів, потреб та звичок екологічно доцільної 
правової поведінки та діяльності, здорового способу життя та розвиваючих – розвиток системи 
інтелектуальних та практичних умінь з вивчення, оцінки стану та покращення навколишнього 
середовища; розвиток прагнення до активної діяльності з охорони навколишнього середовища.

Екологічного виховання, по суті, має дві сторони: перша – екологічна свідомість, друга – 
екологічна поведінка. Ми ж у цій статті розглянемо лише формування екологічної свідомості 
студентів медиків.

Визначаючи сутність екологічного виховання молоді теоретично, слід виділяти особливості 
цього процесу, такі як, послідовність характеру, тривалість, складність, стрибкоподібність, 
активність.

Екологічне виховання студентів медичних закладів освіти – формування відповідального 
ставлення до довкілля, яке будується з урахуванням екологічного свідомості. Це передбачає 
дотримання моральних та правових принципів природокористування, пропаганду ідей його 
оптимізації, активну діяльність з вивчення та охорони навколишнього середовища.

До основних понять екологічного виховання молоді належить поняття людини як 
біосоціальної істоти, кровно пов›язаної із середовищем проживання, яка зуміла подолати свою 
повну залежність від несприятливих природних умов і явищ. Велику пізнавальну та виховну 
роль у формуванні дбайливого ставлення молоді до природного середовища відіграє розкриття 
термінів «охорона природи» як діяльності, спрямованої на збереження та примноження 
природних багатств, «екологічна безпека», «екологічні злочини», «екологічна шкода», так як 
їхня сутність, на жаль, не визначена в достатньому обсязі в коментарях закону.

Моральні правила поведінки людини у природному оточенні розкриваються перед 
молодими людьми поступово, з вивчення питань правової охорони конкретних об›єктів 
природи. На прикладах молодь вчиться розуміти, що заборонено робити в природі, щоб не 
викликати небажаних наслідків.

Виявляється багатошаровий склад змісту екологічного виховання молоді, що включає 
чотири компоненти - науковий, ціннісний, нормативний та діяльнісний.

Таким чином, екологічне виховання, являючи собою формування у молоді свідомого 
ставлення до навколишнього середовища, спрямоване на охорону та раціональне використання 
природних ресурсів. При цьому теоретична основа екологічного виховання молоді повинна 
ґрунтуватися на вирішенні завдань у них єдності: навчанні та вихованні. І правильно 
використовуючи різні методи виховання, можна сформувати екологічно грамотну та виховану 
особистість.
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УДК:378.147
ІНТЕРАКТИВНІ ВЗАЄМОДІЇ ТА КОНСУЛЬТАТИВНИЙ СУПРОВІД ПРИ 

ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

О.М. Кетова, А.М. Громова, Н.І. Мітюніна

Кафедра акушерства і гінекології №1 
Заклад вищої освіти Полтавський державний медичний університет

У зв’язку  воєнним станом у державі (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 
64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»), більш нагальним постало поширення 
освітніх технологій дистанційного та електронного навчання, використання інформаційного 
простору та сучасних телекомунікаційних технологій у медичних закладах вищої освіти. 
Завданням дистанційної форми навчання у Полтавському державному медичному університеті є 
забезпечення здобувачам освіти можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти 
та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, 
соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності 
до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та відповідно 
до їх здібностей (наказ в. о. ректора ПДМУ №315 від 19 травня 2021р.). 

Метою було дослідити основні можливості інтерактивних взаємодій та консультаційного 
супроводу у навчальному процесі, при проведенні практичних занять з акушерства,  а також їх 
використання для оцінювання засвоєного матеріалу.

При дистанційному навчанні використовуються різні інструменти спілкування. Так 
електронна пошта частіше застосовується для передачі повідомлень у формі звичайних текстів 
та PDF формату, в основному для організації спілкування викладача та здобувача вищої освіти. 
Форум (вебфорум) є формою спілкування викладача та здобувачів вищої освіти в Інтернеті. 
Модератор форуму (викладач) створює теми для спілкування, реалізує дискусію, з можливістю 
задавати питання, приєднує різні файли для полегшення засвоєння матеріалу. Чат – спілкування 
викладача і здобувачів вищої освіти в мережі в режимі реального часу, засіб оперативного 
спілкування через Інтернет, що дає можливість передавати текстові повідомлення, аудіо 
повідомлення, відео файли. Перераховані інструменти дають можливість викладачу донести 
основну нагальну сучасну інформацію, згідно теми практичного заняття, надіслати особисто 
тестові завдання та ситуаційні задачі для опрацювання, з подальшим оцінюванням

Відеоконференція –  забезпечує одночасну двосторонню передачу, обробку, перетворення 
та представлення інтерактивної інформації на відстані в on-line режимі. За допомогою 
даної телекомунікаційної технології, викладач та здобувачі вищої освіти можуть бачити 
один одного, викладач має можливість супроводжувати конференцію наочним матеріалами, 
продемонструвати інструментарій, практичні навички на фантомах. Середовище Classroom 
дозволяє організувати on-line навчання, використовуючи відео, текстову та графічну 
інформацію, різні додатки Google. За допомогою відео конференції і Classroom викладач має 
можливість контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати 
виконання завдань, застосовувати різні форми оцінювання, стимулювати обговорення тем, 
завдань, проблем, інформацій.

Звичайно, що проведення очних занять в of-line режимі має безліч переваг перед дис-
танційним. Але при доцільному кваліфікаційному мотиваційному підході викладача, отримати 
задовільні результати, за умов сучасного телекомунікаційного оснащення, є можливим.

Основними проблемами і труднощами при проведенні практичних занять з акушерства 
дистанційно в умовах воєнного стану виявились: різність часових поясів при комунікації з 
іноземними здобувачами вищої освіти, що не дозволяє притримуватись графіку проведення 
занять; необхідність переривати заняття під час повітряних тривог, що також не дає вчасно 
починати і закінчувати заняття.
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РОЛЬ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ВИШУ У СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ

Д.Д. Кіндій1, В.Д. Кіндій2, Д.М. Король1, Р.В. Козак1, О.Д. Оджубейська1

1Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології
2Кафедра ортопедичної стоматології та імплантології

Полтавський державний медичний університет

Проблема якості підготовки фахівців у вищих медичних закладах освіти завжди була дуже 
актуальною, а в період переходу до ринкових відносин стала вкрай гострою через такі причини: 
ліквідація державного розподілу випускників вузів, нестійкість ринку праці, скорочення 
державного фінансування освітньої та наукової діяльності, зниження мотивації до оволодіння 
знаннями.

Система управління якістю освіти - не статичний, один раз винайдений і не змінний 
налагоджений порядок, а динамічний процес, що вдосконалюється, сприяє якісним перетворе-
нням на всіх рівнях освіти і в усіх сферах вищої медичної установи в цілому.

Актуальність проблеми оцінки та управління якістю освіти пояснюється тим, що за останні 
десятиліття вища освіта набула широкомасштабного характеру, що стало викликати зростаюче 
занепокоєння за якість і ефективність освітнього процесу. Управління розвитком освіти як 
найважливішої складової частини вимагає створення систем моніторингу якості освіти як у 
загальнонаціональному масштабі, так і у регіональному розрізі.

У ситуації можна назвати три основних підходи до оцінки якості освіти. Перший - 
теоретичний, у межах якого вивчення проблеми йде шляхом теоретико-методологічного 
дослідження. При цьому іноді явно не проглядаються шляхи переходу від теоретичного рівня 
до практичних розробок методики оцінки якості та запровадження їх у навчальний процес.

Другий, практичний підхід передбачає, що його представники йдуть шляхом створення 
засобів для оцінки підготовки студентів, не замислюючись про концептуальні складові 
дослідження.

Представники третього напряму поєднують у дослідженнях теоретико-методологічну і 
практичну складові. Вони йдуть найважчим шляхом, однак саме такий підхід до цієї проблеми 
найбільш прийнятний.

Результативність освітньої діяльності університету тісно пов’язана з ефективністю наукових 
досліджень, що виконуються у вищому навчальному закладі. Саме наукова діяльність дає 
можливість професорсько-викладацькому складу безперервно вдосконалювати та поповнювати 
свої професійні знання та практичний досвід.

Професорсько-викладацький склад вищого вченого закладу - носії не лише знань, 
а й загальної культури. Тому другою важливою особливістю університету є саме якість 
професорсько-викладацького складу, що оцінюється, наприклад, за наявністю у виші наукових 
шкіл, бо саме участь у їхній роботі робить істотний внесок у формування спеціаліста, який 
відповідає сучасним вимогам. Професорсько-викладацький склад, які виконує науково-дослідні 
роботи, - безпосередній виробник «продукції» вишу. Від них залежить, чи навчатимуться 
студенти із задоволенням, чи виконуватимуть найбільш талановиті студенти спеціальні 
додаткові вимоги, які формують викладачі та наукові співробітники, які залучають їх до роботи 
своїх наукових шкіл.

Таким чином, роль професорсько-викладацького складу у виші надзвичайно висока, 
оскільки його інтелект, професіоналізм, науковий потенціал та вміння зацікавити, встановити 
контакт, знайти оптимальну міру взаємин зі студентами багато в чому визначає мотивацію 
студентів до навчання. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ 

Ковальчук Л.Є.1, Матейко Г.Б. 2, Кіцера Н.І.1, Довганич Н.В.1

1 – Кафедра медичної біології і медичної генетики
2 – Кафедра дитячих інфекційних хвороб 

Івано-Франківський національний медичний університет

Підвищення якості національної вищої освіти – невід’ємне завдання інтеграції України у 
міжнародний простір. При цьому важливою складовою є формування компетентностей студентів 
та профілізація навчання згідно обраної спеціальності з перших курсів навчання в медичному вузі.

Метою даної роботи була оцінка розроблених інноваційних підходів до професійного 
спрямування студентів першого курсу при вивченні медичної біології. 

Попередній досвід комплексної бінарної лекції «Методи генетики людини» за сумісної участі 
професорки-клініциста засвідчив позитивні результати при засвоєнні відповідного матеріалу на 
практичних заняттях, задоволеність студентів і побажання подальшого продовження інтеграції 
навчання. 

Інтегрований підхід  до навчання було продовжено при вивченні окремих тем вибіркової 
дисципліни «Сучасні проблеми молекулярної  біології».  Впродовж їх викладання медичний  
генетик професорка Кіцера Н. І. прочитала проблемні мікролекції «ДНК діагностика генетичного 
поліморфізму спадкових захворювань людини», «Генна терапія. Трансгенні організми». Після 
таких лекцій було достатньо часу і для обговорення, викладу матеріалу, підготовленого студентами. 
За відгуками останніх отримані знання дозволяють  зрозуміти  механізми порушень нормальних 
біологічних процесів і розвиток патологічних змін, закладають фундамент для подальшого 
засвоєння    знань з клінічних дисциплін і допоможуть в освоєнні майбутньої професії.  

Подальшим завданням інноваційного підходу до формування професійного спрямування 
студентів було глибше і детальніше викладення певних питань, які забезпечать знання з медичної 
паразитології. Даний матеріал викладено добре в національному підручнику, представлено в музеї 
кафедри. Однак, враховуючи сучасні умови  розвитку міграційних процесів, генетичні змінах і 
пристосуваннях паразитарних форм, були прочитані спільні лекції  завідувачок кафедри медичної 
біології і медичної генетики професорки Ковальчук Л.Є. та кафедри дитячих інфекційних хвороб 
професорки Матейко Г. Б. на тему: «Медична гельмінтологія» для студентів І курсу медичного 
та стоматологічного факультетів. Особлива увага приділялась аналізу клінічних випад ків 
мікрофіляріозів, частота яких в останні  роки в Україні значно зросла.  Зокрема, випадки дирофіля-
ріозу, поширеного серед тварин (собак, котів, деяких диких ссавців), виявляються в даний час і 
серед людей. Такий виклад матеріалу доповнювався вдалими ілюстраціями з аналізом історії 
хвороби, способів її діагностики та лікування. Оскільки дані лекції проводилися дистанційно, 
кафедра отримала велику кількість позитивних відгуків від студентів і побажання в подальшому 
продовжувати саме такий підхід при вивченні матеріалу на першому курсі. Позитивним результатом 
фахової підготовки було успішне проведення олімпіади з медичної паразитології. Окрім того, нами 
написано новий навчальний посібник з медичної паразитології, де враховано реалії сьогодення з 
поширення паразитарних захворювань, особливостями їх патогенезу,  діагностики, та профілактики.

Отже, для підвищення якості освіти з медичної біології важливою складовою є впровадження 
професійного спрямування викладання дисципліни шляхом залучення кваліфікованих клініцистів, 
що сприяє розвитку компетентісного підходу у підготовці сучасного фахівця, а також  підвищенню 
кваліфікації викладачів медичної біології, посиленню кадрового потенціалу.

Подальші перспективи полягають у ширшому залученні провідних фахівців-клініцистів до 
читання комплексних бінарних лекцій, а також до проведення окремих занять з різних вибіркових 
курсів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС

Н.М. Козань, Ю.З. Коцюбинська, В.М. Волошинович, Г.М. Зеленчук, В.О. Чадюк 

Кафедра судової медицини, медичного та фармацевтичного права
Івано-Франківський національний медичний університет

Факт військових дій на території України вимагає при підготовці студентів-медиків та 
лікарів-інтернів за фахом «судово-медична експертиза» особливу увагу приділяти питанням, з 
якими може зустрітися медик як у зоні бойових дій, так і в тилових закладах охорони здоров’я.

Основним документом, що регламентує експертну діяльність у військовий час, є Постанова 
№205 від 05.03.2022 «Про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих 
військовослужбовців держави-агресора (Російської Федерації), а також незаконних збройних 
формувань, зокрема з тимчасово окупованих територій в окремих районах Донецької і 
Луганської областей», яка з початком повномасштабного військового вторгнення на територію 
України держави-агресора, була затверджена Кабінетом Міністрів України. 

Дотримання вимог даної постанови не лише стосовно військовослужбовців держави-
агресора, а й військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення дозволяє полегшити в 
майбутньому ще одну важливу процедуру, передбачену міжнародним гуманітарним правом 
– ідентифікацію тіл. Адже достеменна кількість тіл, які поховані у братських могилах на 
тимчасово окупованих територіях, невідома. Стан людських рештків на момент їх ексгумації 
також, нажаль, буде робити їх непридатними для візуального впізнання. Тому дотримання 
вищенаведених вимог дозволить дотриматись основних правил ідентифікації особи, зазначених 
у вимогах DVI-interpol.
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА» В ІФНМУ

Р. Козовий, М. Бондаренко, Н. Кіцера, Р. Багриновський

Кафедра медичної біології і медичної генетики
Івано-Франківський національний медичний університет

Викладання медичної генетики в ІФНМУ, як окремої дисципліни, проводиться вже більше 
20 років. Зростання науково-доказової інформації щодо збільшення питомої ваги спадкової 
патології в структурі захворюваності, смертності та інвалідизації популяції людей. Водночас, 
збільшилися можливості діагностики, лікування і персоніфікованої профілактики спадкової та 
природженої патології, розширився спектр скринінгових програм щодо діагностики найбільш 
поширених хвороб обміну. Знання медичної генетики робить сучасного лікаря конкурентно 
спроможнім. 

За останні роки в Івано-Франківському національному медичному університеті створені 
навчально-методичні комплекси з дисципліни «Медична генетика» для різних спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія». Для більш глибокого спеціалізованого вивчення проблем в галузі 
медичної генетики, діагностики орфанних захворювань, профілактики мультифакторних 
захворювань організовані елективні курси для різних спеціальностей.  Клінічними базами, 
на яких студенти оволодівають практичними навиками є міський клінічний перинатальний 
центр Івано-Франківської міської ради,  Івано-Франківський обласний перинатальний центр, 
ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗУ, Івано-Франківська міська дитяча 
клінічна лікарня.

Науковий прогрес вимагає глибинного викладання медично генетики з використанням 
сучасних методів навчання у вищій школі.

Важливим підґрунтям зниження вмотивованості студентів є факт перенесення викладання 
дисципліни «Медична генетика» з пʼятого курсу на четвертий. На четвертому курсі починають 
вивчення основних клінічних медичних дисциплін, без яких є проблематичними питання 
профілактики і медико-генетичного консультування захворюваності. Оскільки, етіологія, 
патогенез та лікування більшості захворювань вивчаються протягом попередніх років навчання. 
Знання та практичні навики студентів пʼятого курсу більш зрілі та пристосовані до вивчення 
даної клінічної дисципліни, що є важливим мотиваційним фактором. 

Для самоорганізації процесу навчання та сприйняття інформації, орієнтації тематики 
необхідним є наявність лекційних годин. На лекціях є змога продемонструвати рідкісні клінічні 
випадки, зорієнтуватися студентам в постійному інформаційному перенасиченні, презентувати 
новітні дослідження в медичній генетиці.

Для активного усвідомленого вивчення проблем медичної генетики, на нашу думку, 18 
годин практичних занять є катастрофічно недостатнім. Така кількість занять не дозволяє у 
повному об’ємі та на сучасному рівні осягнути знання даної галузі.

На даний час, лікар будь якої спеціальності має володіти знаннями з медичної генетики. 
Для забезпечення кращого засвоєння знань з дисципліни «Медична генетика» є необхідним 
відновлення лекційних та збільшення практичних годин в навчальному плані. 
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Широкомасштабне вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 р. ознаменувало 
початок першої великої війни в умовах багатополярної міжнародної системи. Повномасштабна 
війна проти України підтвердила  багатоаспектність російсько-українського конфлікту, в 
тому числі й освітній сфері, стала відправною точкою, точкою неповернення  нових реалій 
у військовому, громадсько-політичному, економічному, культурному, освітньому житті країни. 
Підписання Президентом України 24 лютого 2022 року Указу №64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні» [1], стало початком творення нової сторінки в історії незалежної України.

Метою роботи є висвітлення особливостей організації освітнього процесу в Тернопільському 
національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров’я України в період запровадження воєнного стану. 

Другий семестр 2021–2022 навчального року, розпочався відповідно до графіку освітнього 
процесу, незважаючи на карантинні обмеження в очній формі з використанням елементів 
дистанційного навчання, активно поєднуючи елементи традиційних форм навчання з онлайн 
технологіями. 

24 лютого 2022 р. ректором університету було видано наказ про перехід на дистанційну 
форму навчання у зв’язку з введенням на території України воєнного стану [2]. Дистанційне 
навчання не було новою формою здобуття освіти, вже два роки вимушено використовували 
онлайн-технологій у зв’язку з поширенням у світі коронавірусної інфекції (COVID-19). 
Методичне наповнення СДО «Moodle» дозволило одразу ж розпочати освітній процес в 
дистанційному режимі. 

Зважаючи на складність військово-політичної ситуації, яка змінювалася практично 
щогодини, опираючись на рекомендації, керівництвом університету було прийнято рішення 
про короткострокові вимушені канікули з 28.02.2022 р. до 12.03.2022 р. Здійснивши зміни в 
графіку освітнього процесу з 14.03.2022 розпочалося навчання в університеті за дистанційною 
формою з використанням платформи Microsoft Teams. 

Освітній процес в університеті активно переплітався з волонтерською діяльністю. Напевно 
не було працівника університету, який би в тій чи іншій мірі не долучився до допомоги 
українській армії. Частина науково-педагогічних працівників пішли захищати Батьківщину, 
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інші брали участь у волонтерському центрі, який був створений на базі адміністративного 
корпусу університету.

Напрацьовані за попередні роки карантинних обмежень, можливості проведення  сесії в 
дистанційній формі та організації атестації випускників з використанням онлайн-технологій 
стали у пригоді у важкий воєнний період. Згідно графіку освітнього процесу було вчасно 
проведено літню екзаменаційну сесію, ЄДКІ, Етап 1 – перенесено на осінь (на 2022–2023 н.р.), 
на випускових курсах, відповідно до постанови КМУ №316 від 19 березня 2022 р. був скасований  
другий етап ЄДКІ, замінений комплексним практично-орієнтованим кваліфікаційним іспитом 
[3]. 26 червня 2022 р. для усіх спеціальностей та з усіх освітньо-професійних програм було 
відбувся випуск. 

Одразу ж на наступний день розпочалася активна підготовча робота до нового навчального 
року, з врахуванням реалій військової агресії, карантинних обмежень тощо. Основний акцент 
робився на безпеці освітнього середовища.

Для підготовки до нового навчального року МОН України розіслав до зак ладів вищої освіти лист 
від 27.06.2022 року «Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23
нав ча  льному році» [4]. Іншим листом від 11.07.2022 року  «Про підготовку закладів освіти до 
нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану» [5],  надіслано 
інструктивно-методичні  матеріали щодо  порядку  підготовки закладу освіти  до нового  навчаль-
ного року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності». У своїх рекомендаціях Міністерство освіти  рекомендувало закладам вищої 
освіти за умови   наявності  укриттів та приміщень цивільного захисту розпочати освітній 
процес з 15 серпня за очною (аудиторною) формою навчання.

Розпорядженням  від 21 липня 2022 року №74 Тернопільською обласною військовою 
адміністрацією було надано погодження для Тернопільського національного медичного 
університету  імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України щодо початку 
навчального року з 15 серпня за очною (аудиторною) формою навчання за умови «забезпечення 
виконання заходів щодо приведення фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність 
до використання…» [6]. В університеті було створено комісію, до складу якої увійшли 
представники університету, управління ДСНС України в Тернопільській області,  управління 
держпраці в Тернопільській області,  департаменту  освіти і науки Тернопільської ОВА. Комісією 
було складено «Акт готовності Тернопільського національного медичного університету імені 
І.Я. Горбачевського  МОЗ  України до нового 2022/2023 навчального року», яким встановлено 
готовність  навчальних корпусів університету до нового навчального року та визначено стан 
укриттів цивільного захисту у навчальних корпусах, кількість  місць в укриттях цивільного 
захисту[7].

Розуміючи, що освітній процес відбуватиметься у складний військово-політичний, 
знаю чи вмістимість фонду захисних споруд цивільного захисту, проаналізувавши їх локації 
намагалися скласти розклад в АСУ з дотриманням цих вимог. Водночас розуміли, що на осінні 
місяці 2022–2023 н.р. перенесене складання ЄДКІ, Етап 1. Задля забезпечення освітнього 
середовища, в навчальних корпусах університету наказом ректора від 08 серпня 2022 року 
№ 235 було призначено відповідальних осіб, які коригують, щоб  кількість здобувачів вищої 
освіти у навчальних корпусах відповідала вмістимості  захисних споруд цивільного захисту[8]. 
Координуючи свою діяльність з навчальним відділом,  відповідальні особи можуть переносити 
заняття в інший час, завчасно здійснивши зміни у розкладі занять.

Поряд з цим  було переглянуто та затверджено освітньо-професійні та освітньо-наукові 
програми на 2022–2023 навчальний рік, оновлено робочі навчальні плани для всіх спеціальностей 
та затверджено на засіданні вченої ради університету, складено розклад занять в АСУ таким 
чином,  що навчальний семестр для студентів 2-6 курсів розпочався з 15 серпня і  триває, 
включаючи  підсумковий семестровий контроль  до 01 грудня 2022 року. Зважаючи на пізній 
вступ, здобувачі вищої освіти, усіх спеціальностей, першого курсу та нормативного терміну 
навчання – розпочали осінній семестр  з 19 вересня  2022 року. Дотримуючись рекомендацій 
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МОН – магістри, які вступили на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  – з 03 
жовтня 2022 року[9]. 

Університет разом із партнерами започаткував співпрацю  з медичною школою Університету 
Манчестера (Великобританія) щодо надання академічної підтримки у викладанні теоретичних 
та клінічних дисциплін та співпраці в сфері науки;  з університетом Кілю (Великобританія) 
щодо забезпечення викладання клінічних дисциплін та наукових спільних проєктів; з медичним 
факультетом університету Вюрцбурга (Німеччина) – грант від DAAD «Цифрова Україна: 
Забезпечення успішності навчання в часи кризи».

На базі центру симуляційного навчання університету створено кафедру екстреної та 
симуляційної медицини. Дана кафедра є  випусковою для здобувачів вищої освіти, які 
навчаються за освітньо-професійною програмою «Парамедик» та базовою для лікарів-інтернів 
зі спеціальності «Медицина невідкладних станів». Викладачі кафедри медицини катастроф та 
військової медицини ТНМУ на волонтерських засадах провели цикл підготовки з Тактичної 
медицини для 200 військовослужбовців та представників спецпідрозділу Національної поліції, 
в рамках спільного проєкту з урядовою організацією США «USAID» здійснили вишкіл 725 
співробітників Національної поліції, 32 працівників ДСНС та 243 цивільних громадян міста 
та області, за програмою «Домедична допомога постраждалим в умовах бойових дій воєнного 
стану» [10].

Водночас, протягом усього часу запровадження воєнного стану  для викладачів університету 
працюють курси з підготовки до складання іспиту на міжнародний рівень володіння англійською 
мовою В2. «Сambridge English». 

Таким чином, війна в Україні, запровадження воєнного стану, карантинні обмеження, 
вносять свої корективи в організацію освітнього процесу університету. Зустрічаючи труднощі 
– намагаємося їх оперативно вирішувати, у цьому нам допомагає збалансований професорсько-
викладацький колектив, допоміжний персонал, а можливість вийти на заняття в очному режимі 
– Збройні сили України.
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Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
Івано-Франківський національний медичний університет

м. Івано-Франківськ, вул..Галицька,2

В системі освіти України активно продовжує реалізовуватися концепція підготовки 
конкурентоспроможних фахівців, що будуть визнаватись на світовому ринку праці. Дана  
концепція розроблена відповідно до вимог Всесвітньої Федерації медичного освіти і основних 
положень Болонського процесу.

 Сучасний рівень навчання змінює види і форми викладання, умовами якого є мотивація, 
динамічність, гнучкість, активація мислення, прийняття вірного рішення у конкретних ситуаціях. 
Навчальний процес є невід›ємною складовою частиною загального процесу виховання 
всебічно розвинутої особистості, що відповідає високому рівню потреб сучасного суспільства. 
Фундаментом для будь-якої системи є методологічні й методичні основи викладання. Воно 
в свою чергу складається зі змісту, який необхідно донести до студентів, і методики подання 
навчального матеріалу. Традиційна форма викладання студентам, яка передбачає поточний 
і підсумковий контроль, спонукає студентів до навчання на повну потужність тільки 
безпосередньо перед контрольним заходом, а  однакові вимоги, які  ставляться до всіх студентів, 
не враховують рівень професійної орієнтації і розраховані на середній рівень, що також впливає 
на мотивацію до пошуку та отримання додаткової інформації.

Одним із ведучих принципів Болонської системи це перенесення акценту на позааудиторну 
самостійну роботу.  Як відомо, самостійність є найбільш істотною якістю людини як 
особистості та суб›єкта діяльності. Тому один із основних принципів, на яких побудований 
увесь навчальний процес, говорить, що ніякі знання, не підкріплені самостійною діяльністю, 
не можуть стати справжнім надбанням людини.

Для зацікавлення студентів та розвитку їх творчого потенціалу слід застосовувати різні 
форми та види позааудиторної роботи, зокрема самостійне вивчення позааудиторних тем, 
індивідуальні консультації, організація наукового студентського гуртка, участь у наукових 
конференціях, а запровадження використання відеоматеріалів.

Однією з форм мотивації студентів до самостійної роботи та контролю навчальної роботи, 
що активно впливає на характер навчального процесу у ВНЗ є рейтингова система. Перш за 
все, вона активізує роботу студентів протягом семестру, змушуючи їх працювати систематично 
та самостійно, надає можливість розширювати можливості всебічного розкриття здібностей, 
розвивати творче мислення, індивідуалізувати процес навчання та вагомо змінює відносини 
в системі «викладач-студент», створюючи атмосферу їх співпраці.  Навчальний процес за 
таких умов більше зацікавлює студентів, набуваючи демократичного характеру, надаючи змогу 
персоналізувати напрямок навчання та постійно контролювати рівень своєї підготовки, обирати 
теми опрацювання інформації тощо.

Таким чином, самостійна робота, будучи  менш регламентованою, є одним з основних 
факторів, що забезпечують засвоєння навчального матеріалу на високому рівні. 
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УДК 378.6:616.31.147:[37.018.43:004+61:621.397]
МІСЦЕ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ ПРИ ПІДГОТОВ-

ЦІ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА

Д.М. Король1, Д.Д. Кіндій1, В.Д. Кіндій2, Малюченко М.М.1, Тончева К.Д.1 
1Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

2Кафедра ортопедичної стоматології та імплантології
Полтавський державний медичний університет

У даний час система безперервної медичної освіти переживає період реорганізації, що 
відбивається в нормативній базі, включаючи питання дистанційної освіти.

Метою дистанційного навчання є забезпечення доступності та безперервності освіти, 
що ґрунтується на можливості отримання знань безпосередньо за місцем проживання або 
тимчасового перебування здобувачів освіти.

Стоматологія - галузь медицини, найбільш адаптована до ринкових відносин, конкурентного 
середовища. Тому здобувачі освіти стоматологічного профілю зацікавлені у якнайшвидшому 
здобутті найсучасніших знань, навичок, умінь.

Залежно від конкретних умов діяльності клініки або кабінету лікар-стоматолог, як правило, 
чітко орієнтований на освоєння конкретних методів і технологій.

Дистанційне навчання сьогодення - це окрема методологія, що включає масштабну 
сукупність педагогічних, методологічних та системотехнічних методів та підходів. Фактично, 
така форма освіти стала цілком самостійним явищем. Застосування для телелекції тієї ж 
апаратури, яка використовується для телеконсультації, більше не є фактом, що поєднує поняття 
«телемедицина» та «дистанційне навчання».

Дистанційне навчання в медицині інтенсивно розвивається, в числі перспективних 
напрямів розглядаються його персоніфікація, поєднання теоретичних розділів телелекцій з 
інтерактивними дистанційними майстер-класами, роботою здобувачів освіти на інтелектуальних 
симуляторах, впровадження технологій об’ємної (стереоскопічної) візуалізації, формування 
спеціальних дистанційних педагогічних підходів для різних спеціалізацій (терапевтична 
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, імплантологія).

 Застосування Zoom-відеоконференцій для вивчення окремих циклів на додипломному 
навчанні має бути виведене за концептуальні рамки телемедицини та розглядатись у контексті 
дистанційної педагогіки.

Сучасні студенти-медики відносяться до покоління «digital natives», яке від свого 
народження перебуває під впливом цифрових технологій. Однак звичний навколишній 
цифровий світ зовсім не гарантує правильне, професійне використання тих чи інших засобів. 
Факт приналежності здобувачів освіти до «цифрового покоління» ще не забезпечує належний 
рівень володіння ними телемедичними технологіями.

Таким чином, дистанційне навчання та телемедицина являють собою дві окремі предметні 
області. У сучасних умовах освітні аспекти телемедицини пов’язані з використанням її 
інфраструктури на додипломному навчанні під час підготовки спеціалістів стоматологічного 
профілю. При цьому треба чітко розділяти методологію телемедицини та дистанційної 
(електронної) освіти.

Дистанційна освіта дозволяє знайти нові підходи, які, безперечно, сприятимуть підготовці 
фахівців із високим рівнем теоретичних знань та володінням практичних навичок.
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ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-СТОМА-
ТОЛОГІВ НА КАФЕДРІ СТОМАТОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІВА-
НО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Косенко С. В., Музиченко Н.І., Сорока О.Б. 

Кафедра стоматології післядипломної освіти ННІПО (зав. каф. – проф. Палійчук І.В.). 
Кафедра хірургічної стоматології (зав.каф.  –  проф. Пюрик В.П.) 
Івано-Франківського національного медичного університету

Розроблена нами попередньо основна методика навчання для лікарів інтернів-стоматологів 
поділяється на дев’ять етапів алгоритму дій. Методика навчання лікарів-інтернів грунтувалася 
на розробках педагогів вітчизняної вищої школи. Методика була забезпечена розділами 
Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації”. Оптимізація педагогічного процесу 
в підготовці лікарів-інтернів-стоматологів відбувалася при активізації ресурсів кафедри: 
адміністративного, кадрового, матеріального, фінансового, інформативного, інноваційного та 
культурного, що висвітлено в друкованих роботах співробітників кафедри протягом останніх 
15 років. По закінченню інтернатури етапність навчання завершується циклічно із виходом 
на новий щабель сприйняття матеріалу у зв’язку із здобуттям ними самоосвіти та набуттям 
необхідних практик. Велика кількість теоретичного та практичного матеріалу вимагає від 
лікарів-практиків швидкого рішення проблем в процесі професійної діяльності, що не завжди 
можливо без його систематизації. Тому у курсантів виникає потреба систематизувати набутий 
матеріал, що вони не  в стані зробити самостійно. Особливо той, котрий стосується етіології 
захворювань.

Тому викладачу кафедри стоматології факультету післядипломної освіти при розкритті 
етіології захворювань найбільш раціонально робити посилання на першоджерела, в яких 
висвітлюються групи причин, або моделі розвитку захворювань. Як що не розглядати деталі, 
котрі стосуються кожної із стоматологічних хвороб, то можна окреслити чотири групи причин, 
або чотири групи факторів, або моделей розвитку захворювань.

Модель сучасної медицини в першу чергу – екологічна. (F. Ludvig, 1980). За цім принципом 
на початку ХХ століття була побудована модель медицини Семашко та Дауге. Викладачу слід 
звертати увагу на складові: фізичні, хімічні, біологічні та їх комбінації. Друга група факторів 
характеризує генетичні захворювання. В стоматології вони не  домінують. При викладанні слід 
розділяти генотип та фенотип розвитку захворювань. Третя група – пов’язана із процесами 
метаболізму, тобто обміном речовин та енергії. ( В.М. Дільман, 1987). У літературі останніх 
років все частіше можна зустріти вплив стану порожнини рота на внутрішні органи людини, а 
не навпаки, як вважалося раніше. Четверта група – пов’язана із віковими змінами.

На даний час виділяється п’ята група, що характеризує соціальний аспект проблеми, 
котрі пов’язані із терміном життя, існуванням тканин пародонту, домінантою онкологічних, 
інфекційних та каріозних процесів. Крім того, в даній групі факторів окремо можна поставити 
матеріально-технічну базу, розвиток та фінансування науки та практики, розповсюдження 
системи профілактичних знань серед населення, політичні уподобання владних структур, 
релігійні течії та вплив традицій на певні спільноти.

Враховуючи те, що наші випускники працюють в різних країнах слід звертати увагу на 
три складові медицини, що існують в Світовому просторі сьогодення це аллопатія, гомеопатія, 
нетрадиційна медицина. Ставлення правлячих структур в різних країнах до цих напрямків не-
однозначне. Тому і точки зору на виникнення причин захворювань різняться. Для викладача із 
класичною освітою нескладно мати певний арсенал списку літератури, щоб надати посилання 
на компетентні джерела.

Висновки: На даний час посада викладача кафедри стоматології післядипломної освіти 
вимагає безперервного вдосконалення та поповнення власних знань не тільки в межах 
стоматологічних дисциплін, але й суміжних.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИ-
ПЛІНИ «ОСНОВИ МЕДСЕСТРИНСТВА» ЯК МЕТОДУ ПІДГОТОВКИ КОНКУ-

РЕНТНОСПРОМОЖНИХ  МЕДИЧНИХ СЕСТЕР.

Н.В. Костерева

Кафедра внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я
КЗВО ЛОР Львівська  медична академія імені Андрея Крупинського      

Сучасна підготовка фахових молодших бакалаврів  має забезпечити потреби системи 
охорони здоров›я у висококваліфікованих, конкурентноспроможних спеціалістах. Відповідно, 
професійне становлення можливе не тільки за умови наявності глибоких теоретичних знань, а й 
необхідне  ґрунтовне засвоєння та володіння практичними  навичками та вміннями. Згідно вимог 
сучасності, кількість практичних навичок і вмінь, якими повинні володіти медичні працівники, 
стрімко зростає, а при здійсненні освітнього процесу для відпрацювання практичних навичок 
не завжди є можливим забезпечити студентів тематичними пацієнтками. Окрім цього, у зв’язку 
з наближенням до запровадження страхової медицини права пацієнта вимагають їхньої згоди 
на виконання тих чи інших дій, з точки зору освітнього процесу, з кожним роком все більш 
актуальними стають правові аспекти навчання студентів біля ліжка хворого тактичних навичок. 
Викладання дисципліни «Основи медсестринства» повинно бути, перш за все, практично 
орієнтованим, тобто будуватися на основі інтерактивного професійно-орієнтованого навчання. 
Це означає, що студенти з початку вивчення дисципліни повинні освоїти не тільки теоретичний 
матеріал, а і вчитися правильно інтерпретувати наведену інформацію, застосовувати її на 
практиці. Для цього викладачі використовують матеріал, що надається тренінговими та 
симуляційними центрами, де студенти відпрацьовують практичні навички та удосконалюють 
свої вміння. Наш навчальний заклад не є виключенням, у нас відкритий та працює сучасний 
симуляційний центр. А для забезпечення ефективного впровадження нових технологій відкриті 
інтернет - сторінки кафедр, викладачів на платформі MOODLE де розміщені всі методичні 
матеріали, силабуси, мультимедійні презентації, відео та інша інформація для здобувачів. 

Метою моєї роботи було оцінити ефективність двох моделей навчання (пасивної та 
інтерактивної) при викладанні дисципліни  «Основи медсестринства» студентам I курсу 
Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського у 2021-2022 навчального року. 
У дослідженні взяло участь 48 студентів І курсу денної форми навчання спеціальності 223 
Медсестринство ОПП «Сестринська справа». Під час викладання дисципліни для студентів 
першої групи (контрольна група) викладачі використовували пасивну модель навчання, 
а студенти другої групи (основна група) навчались із використанням рольових ігор під час  
проведення практичних занять. Студенти об›єднувались у групи по двоє чоловік, де один 
студент виконував роль сестри/ брата медичних, інший - пацієнта.  Кожній групі пропонувалася 
певна клінічна ситуація  та обмежений час для її демонстрації. Студенти при цьому, окрім знань 
і здібностей, повинні вміти самостійно мислити, аналізувати причинно-наслідкові зв’язки 
для правильного виявлення  проблеми пацієнта та складання плану догляду за ним. Інколи 
рішення задач здається елементарним, але необхідно опрацювати великий об’єм інформації, 
зробити попередні висновки, щоб прийти до кінцевого висновку про причину подібного стану. 
Це і сприяє розвитку клінічного мислення, так необхідного в майбутній професії медичної 
сестри. Аналіз ефективності засвоєння матеріалу визначається шляхом проведення тестування 
вхідного та вихідного рівня знань. Результати вхідного рівня були приблизно однаковими для 
обох груп, кількість правильних відповідей складала 42-45%. Під час порівняння результатів 
вихідного рівня знань, відсоток правильних відповідей суттєво відрізнявся і складав 60–63 % 
і 87–88 %   відповідно для контрольної і основної груп відповідно. При аналізі підсумкових 
зрізів, які проводились після декількох занять, результати в основної групи також були вищими 
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на 30% у порівнянні з контрольною групою. 
 На нашу думку, успіх використання такого алгоритму практичного заняття можна пояснити 

тим, що значно скорочується дистанція між викладачем і студентами. Це дозволяє викладачу 
виявити питання, які потребують більш детального розбору, а студенту – бути активним 
учасником даного процесу, що значно підвищує його зацікавленість, активізує розумову 
діяльність, дозволяє не тільки поглибити теоретичні знання, а й удосконалити практичні 
навички та вміння. 

Отже, оптимальною альтернативною технологією навчання майбутніх сестер/братів 
медичних є інтерактивні методи, що спонукають студентів до взаємодії, діалогу з іншими 
суб›єктами освітнього процесу. Суть інтерактивного навчання полягає в організації освітнього 
процесу, де кожен здобувач вищої освіти має конкретне завдання, за виконання якого він 
повинен відзвітувати, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед 
групою завдання. Разом з тим, інтерактивний метод, як і будь-яка інша педагогічна технологія, 
орієнтована не тільки на засвоєння знань, але й на розуміння, аналіз, синтез та оцінювання.
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УДК: 378.147.091.33-027.22+616-053.2
ТЕХНОЛОГІЇ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-

ГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

З.Р. Кочерга, І.С. Недоступ, Т.В. Лотовська, В.Г. Глов’як*, Н.М. Терешкун,                    
Л.Л. Федишин

Кафедра пропедевтики педіатрії*Фаховий медичний коледж
Івано-Франківський національний медичний університет

Час – найцінніший скарб у житті людини.    Тому
 все, що зроблено несвоєчасно, зроблено даремно.

Френсіс Бекон.
В зв’язку з входженням України в єдиний загальноєвропейський освітній простір та запро-

вадженням нових пріоритетів розвитку національної системи освіти, - збільшується потреба в 
адаптивності та швидкості реагування ВНМЗ на інноваційні процеси в галузі науки та медици-
ни.  Адаптивність та мобільність є одними з найважливіших чинників конкурентоспроможності 
навчального закладу. Тому в умовах реформування  медичної галузі залишається актуальним пошук 
нових шляхів досягнення успіху у вирішенні завдань щодо підвищення показників ефективності 
у всіх сферах діяльності ВНМЗ. Важливим чинником в їх управлінні є використання сучасних 
методів, засобів і прийомів тайм-менеджменту як дієвого фактора особистого і колективного 
розвитку. Серед причин впровадження тайм-менеджменту в  процес управління ВНМЗ слід 
виокремити  швидкі темпи змін в освітньому  середовищі, котрі вимагають невідкладних рішень; 
впровадження нових  навчальних планів і програм; необхідність викладачів постійно вишукувати 
резерви часу для безперервного розвитку;  наростаючий потік інформації, що потребує обробки 
даних за допомогою систем фільтрації. Часова компетентність тайм-менеджменту має три 
найважливіші складові: усвідомлення часу,  емоційне переживання часу та  організація часу 
в площині професійної діяльності. Тайм-менеджмент, як мистецтво керування часом, можна 
звести до трьох наступних понять - «плануй», «виокремлюй головне», «дій». В комплексі це 
забезпечує емоційну стабільність, стресостійкість та самореалізацію. В роботі викладача ВНМЗ 
беззаперечною проблемою є постійний брак вільного часу. Як ефективно спланувати свій час, 
щоб не притіснити особисте життя (відпочинок, заняття спортом, хобі, перебування з родиною)? 
Часова компетентність тайм-менеджменту полягає в розвитку вміння ставити і досягати цілі, 
правильно визначати пріоритети та відрізняти важливі завдання від другорядних. Технологічний 
підхід до управління часом включає такі дії як планування, реалізація, організація, цілепокладання, 
інформація, комунікація, ухвалення рішення, контроль. Визначення пріоритетів є досить 
складним завданням. Серед технологій визначення пріоритетності справ, черговості їх виконання 
застосовують принцип матриці Ейзенхауера, принцип Парето, «АВС-аналіз» тощо. Дуан Девід 
Ейзенхауер, будучи 34-м президентом США, запропонував правило прискореного аналізу, згідно 
з яким  пріоритети встановлюються за двома основними критеріями - важливість і терміновість. 
Залежно від поєднань цих критеріїв, розрізняють чотири можливі оцінки завдань/чотири можливі 
варіанти дій, що становлять матрицю Ейзенхауера: справи А - важливі і термінові; справи Б - важливі, 
але ще не термінові; справи В - термінові, але не важливі; справи Г - неважливі і нетермінові. 
Від виконання несуттєвих і нетермінових завдань краще утриматися. Успішні викладачі роблять 
справи на тій стадії, коли вони важливі, але ще не термінові, тому дають найбільшу віддачу. В 
подальшому такі справи стають терміновими і важливими, якщо їх постійно відкладати. До 
основних методів тайм-менеджменту відносять метод «Pomodoro», «з’їжте жабу на сніданок», 
метод «швейцарського сиру», метод «слона» або «з’їсти слона по шматочках». Вибір одного з 
методів, а також їх поєднання допомагають стати значно ефективнішим в досягненні поставлених 
цілей як викладачам, так і студентам. Таким чином, опанування часової компетентності тайм-
менеджменту дає змогу активізувати навчальний процес через технології тайм-менеджменту, а 
також генерувати ідеї щодо створення інноваційних проектів з питань тайм-менеджменту, котрі 
сприятимуть  підвищенню  конкурентоспромо жності викладачів та випускників ВНМЗ на 
європейському ринку праці.
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УДК 378.137+617.7
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ НА КАФЕДРІ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

О.Б. Кощинець, І.М. Сенюк

Кафедра офтальмології
Івано-Франківський національний медичний університет

У системі медичної освіти на сьогоднішній день відбуваються кардинальні зміни, зокрема 
затверджена нова освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових 
молодших бакалаврів. Впроваджується компетентністний підхід до навчання, створюються 
сприятливі умови стимулювання пізнавальної діяльності студентів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Медсестринство в офтальмологія» є анатомія 
та фізіологія органу зору, обстеження і лікування пацієнтів при захворюваннях органу зору, 
надання невідкладної допомоги, стандарти діяльності в галузі охорони здоров’я населення. 
Метою вивчення дисципліни є максимальна орієнтація студента на формування знань, умінь 
та навичок з дисципліни, необхідних для фахової діяльності, більш глибоке розуміння та 
усвідомлення важливості проведення профілактики, діагностики та лікування захворювань 
органу зору, попередження очного травматизму та надання невідкладної допомоги. Предмет 
викладається за модульним принципом. Поточний контроль здійснюється на кожному 
практичному занятті з обов’язковим виставленням оцінки по завершенні заняття на основі 
індивідуального і фронтального опитування, вирішення ситуаційних задач, роботи в групі, 
виконання маніпуляцій, виконання самостійної роботи. На двох останніх заняттях студенти 
здають підсумковий модульний контроль, який складається з теоретичної та практичної частин. 
Перша частина включає тестові завдання та усні питання, друга – практична частина, де студент 
повинен продемонструвати свої вміння з проведення спеціальних офтальмологічних навичок. 

Для покращення засвоєння навиків та вмінь авторським колективом медичного коледжу 
ІФНМУ розроблено та видано навчальний посібник для практичної підготовки студентів 
спеціальності 223 Медсестринство (затверджений Вченою Радою ІФНМУ 28 лютого 2022 
року протокол №3). В посібнику представлено алгоритми виконання 22 практичних навиків 
з офтальмології, серед яких визначення гостроти зору, визначення меж поля зору, визначення 
офтальмотонусу, вивертання верхньої повіки для огляду слизової оболонки та інші. Всі ці 
навики студенти спеціальності «Медсестринство» відпрацьовують на практичних заняттях. 
Рівень оволодіння практичними навиками і вміннями є обов’язковим.
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УДК 378+615
ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА  «ОСНОВИ  ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА В ФАРМА-
ЦІЇ» ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Кузенко О.Й.

канд. пед. н., доц. кафедри українознавства і філософії
Івано-Франківського національного медичного університету

Сучасний стан професійної підготовки майбутніх представників фармацевтичного профілю 
свідчить, що фахівці мають знання та вміння, але недостатньо підготовлені до встановлення 
ділових відносин з відвідувачами аптечних закладів, а таким чином не завжди спроможні 
забезпечити якісне виконання професійних обов’язків. Вивчення студентами вибіркової 
дисципліни «Основи поведінки споживача в фармації», включеної до освітньо-професійна 
програми додипломної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти  галузі 
знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності  226 «Фармація, промислова фармація», забезпечує  
формування конкурентоспроможних фахівців на ринку фармацевтичних послуг, здатних 
ефективно комунікувати зі споживачами. 

Під час практичних занять із «Основ поведінки споживача в фармації» здобувачі вивчають  
специфіку поведінки індивідуального та  індустріальних споживачів лікарських засобів, 
ознайомлюються з механізмом впливу на купівельну поведінку та прийняття рішень про 
покупку споживачів у фармації. Опанування знаннями особливостей поведінки різних типів 
споживачів дозволить в майбутньому  фахівцям прогнозувати вчинки не тільки окремої людини, 
але й цілих соціальних груп, що володіють схожими стилями поведінки. Від глибини знань 
про типи споживачів залежить ефективність прогнозування його поведінки, а таким чином і  
можливості передбачити його дії в різних ситуаціях придбання товару та впливати на них з 
метою його реалізації.

На заняттях здобувачі усвідомлюють, що моделювання поведінки споживача в фармації 
вимагає визначення основних типів  споживачів і найбільш типовий шлях покупки для кожного 
з них. У класифікації типів споживачів виокремлюються такі, як: традиційні споживачі, 
оффлайн-споживачі, онлайн-споживачі, шукачі кращої ціни. Традиційні споживачі – це спожи-
вачі, для яких при виборі товару важливою є можливість розглянути покупку, потримати його в 
руках, проконсультуватися з провізором (консультантом). Для традиційного покупця необхідна 
наявність в аптеках грамотних провізорів-консультантів. Оффлайн-споживачі надають 
перевагу особистому відвідуванню аптеки. Проте,  вони значно більше часу витрачають на 
попередній підбір товару за допомогою Інтернету. До походу в аптеку оффлайн-покупці можуть 
читати відгуки користувачів і інформацію на сайті виробника, питати думки на форумах або 
консультуватися з товаришами. Тому прийняття рішення про покупку у цій категорії займає 
трохи більше часу. Онлайн-споживачі надають   перевагу онлайн-шопінгу. Майже 60% 
всіх покупок такі покупці здійснюють в онлайні. Простота і зручність покупки в інтернеті 
визначають переваги даного типу споживачів щодо місця покупки. Шлях до прийняття рішення 
про покупку включає пошук інформації онлайн, вибір товару в онлайні і, відповідно, покупку 
в онлайн-аптеці. Шукачі кращої ціни – це споживачі, які шукають інформацію як онлайн, так і 
офлайн. Їх цікавлять знижки, бонуси, акції, спеціальні пропозиції. Цікава і вигідна акція може 
змінити рішення споживача, направивши його в сторону придбання альтернативного товару. 
Мотивом для покупки є саме вигідна цінова пропозиція. 

Таким чином, орієнтація на споживача є важливою умовою ефективного функціонування 
фармацевтичної галузі, тому вивчення здобувачами освітнього ступеня магістр зі спеціальності 
«Фармація» вибіркової дисципліни «Основи поведінки споживача в фармації» має важливе 
значення в їх професійній підготовці.
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ З САКРАЛЬНИМ МИСТЕЦТВОМ КАРПАТ ЯК ЧИННИК 

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кузенко П.Я.

канд. мистецтвознавства, доцент
кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Впровадження в освітні програми різнопрофільних ЗВО вибіркової дисципліни «Сакральне 
мистецтво Карпат» є важливим чинником формування духовності майбутніх українських 
фахівців у різних галузях професійної діяльності, розвитку в них поваги до народних традицій 
та християнських цінностей.

Сакральне мистецтво – це різновид мистецтва, який безпосередньо пов’язаний з вірою в 
Бога, релігійною символікою та обрядами. До нього належать об’єкти або речі, які є важливою 
частиною релігійного культу. У християнстві це, зокрема, архітектура та предмети облаштування 
храмів, а також вироби із релігійною символікою, що використовуються людьми в побуті. 
Сакральне мистецтво України має багатовікову історію. Пам’ятки мистецтва християнського 
змісту активно поширюються в українській культурі, починаючи з періоду Київської Русі. До 
нашого часу збереглися численні твори образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва 
та архітектури, які є свідченням глибокої Віри та великого творчого генія нашого народу.

Великий комплекс творів сакрального мистецтва християнського змісту зосереджено на 
території Карпат. І це закономірно, адже мешканці цього краю (гуцули, бойки, лемки)  мали 
високорозвинуте народне мистецтво: художнє різьблення по дереву та каменю, дерев’яну 
архітектуру, кераміку, вишивку, писанкарство та ін. Свою майстерність і виплеканий впродовж 
століть досвід вони закономірно, також використовували для створення речей сакрального 
змісту.

До наших днів збереглося чимало пам’яток  ХV- поч. ХХ ст. провідних видів українського 
сакрального візуального мистецтва, які походять з території Карпат. Це, зокрема,  шедеври де-
рев’яної архітектури, твори іконопису, предмети облаштування інтер’єру храмів, ландшафтні 
та побутово-обрядові хрести. 

Великою різноманітністю вирізняються храми Карпат. На території регіону збереглася 
велика кількість народних дерев’яних церков ХVІ– поч. ХХ ст. Ці пам’ятки вражають довер-
шеною естетикою форм і майстерністю обробки матеріалу. Зокрема, на Гуцульщині здебіль-
шого розповсюджені церкви, які в основі мають форму хреста. На Бойківщині церкви зво-
дили дводільними або тридільними з приміщеннями, які розташовувалися в ряд по осі захід 
– схід. Найкраще школа бойківського церковного будівництва проявилася в тридільних у плані, 
триверхих церквах. Вони мають пірамідальні ступеневі верхи бабинця, нави та вівтаря. Цей тип 
храмів у науковій літературі одержав назву «бойківський». Характерною особливістю храмів 
Лемківщини є перенесення висотної домінанти з нави над бабинець, де виконувалася висока 
вежа-дзвіниця. Таким чином було закладено принцип спадання об’ємів із заходу на схід, від 
вежі дзвіниці до купола над вівтарем.

Таким чином, знання сакрального мистецтва Карпат формують у студентів ЗВО 
усвідомлення самобутності національної культури українців, її вишуканості та неповторності, 
а таким чином і почуття національної гордості за приналежність до неї. 
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Одним з пріоритетних напрямів удосконалення медичної освіти на післядипломному 
етапі є проведення майстер-класу. Майстер-клас - це ефективна форма передачі знань і 
умінь, обміну досвідом навчання і виховання, центральною ланкою якої є демонстрація 
оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі всіх учасників заняття. 
На базі кафедри терапії, сімейної та екстреної медицини ПО, ІФНМУ, для здобувачів освіти 
розроблено цикл лекцій майстер-класу «Особливості призначення ліків для лікування 
захворювань ШКТ із урахуванням клінічної фармакології» що чергуються із заняттями фахової 
школи «Стандарти діагностики та лікування захворювань травної системи». Дана робоча 
програма передбачає: лекції (2 год.), семінари (2 год.), практичні заняття (2 год.,), де разом 
із викладачем проводиться розбір клінічних кейсів по конкретних клінічних нозоологіях. 
Найважливішими особливості майстер-класу є: новий підхід до філософії навчання; метод 
самостійної роботи в малих групах, що дозволяє провести обмін думками; створення умов 
для включення всіх в активну діяльність; постановка проблемного завдання і рішення його 
через програвання різних клінічних ситуацій; прийоми, що розкривають творчий потенціал як 
Майстра, так і учасників майстер-класу; Слід звернути увагу на те, що в технології проведення 
майстер-класу на післядипломному етапі підготовки лікарів вирішується питання не повідомити 
і освоїти інформацію, а передати способи діяльності, будь то прийом, метод, методика, чи 
технологія. Передати продуктивні способи роботи - одна з найважливіших завдань для Майстра-
педагога. Позитивним результатом майстер-класу можна вважати результат, що виражається в 
оволодінні учасниками (здобувачами) новими творчими способами вирішення певної клінічної 
проблеми, у формуванні мотивації до самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку. 
Майстер-клас як локальна технологія трансляції педагогічного досвіду демонструє конкретний 
методичний прийом або метод, методику викладання, технологію навчання і виховання. 
Він повинен складатися із завдань, які направляють діяльності учасників для вирішення 
поставленої проблеми, але всередині кожного завдання учасники абсолютно вільні: їм необхідно 
здійснити вибір шляхів дослідження, вибір засобів для досягнення мети, вибір темпу роботи.
У технології проведення майстер-класу на кафедрі терапії, сімейної та екстреної медицини ПО, 
ІФНМУ, ми пропонуємо використовувати певний алгоритм, що складається з певних компонентів:
виділення проблеми - панель - об’єднання в групи для вирішення проблеми - робота з 
матеріалом - представлення результатів роботи - обговорення та коригування результатів 
роботи. Панель - це етап актуалізації знань у цій проблемній площині. Він дає можливість 
всім бажаючим висловити свою точку зору про проблему, для вирішення якої і проводиться 
майстер-клас.У ході обміну думками в учасників майстер-класу можуть виникнути думки як 
на підтримку висловлених ідей, так і в їх спростування. Шлях прийняття будь-якого рішення - 
робота з запропонованими матеріалами: текстом, літературою, документами, схемами. Цей етап 
можна назвати «деконструкцією». Потім відбудеться «реконструкція» - створення своєї моделі, 
програми, схеми діагностики, лікування чи профілактики. Наступним кроком є їх обговорення, 
а потім коригування власного рішення поставленого завдання з варіантами, запропонованими 
колегами. 

Отже, на сьогоднішній день, післядипломна підготовка лікарів розвивається, удоскона-
люється та охоплює різні групи здобувачів медичної освіти. Така форма навчання як проведення 
«майстер-клас» потребує свідомого і мотивованого підходу до післядипломного удосконалення 
медичної освіти, особливої самоорганізованості та вміння синтезувати отримані знання і 
використовувати їх у щоденній практичній діяльності.
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Mariana.kulynychmiskiv@gmail.com

Пандемія коронавірусу вже змусила всіх викладачів адаптуватись та перелаштувати свою 
роботу на дистанційний режим. Втім війна в Україні привнесла нові виклики – руйнування 
університетів, вимушено переселені студенти та викладачі, які навчаються і працюють у нових 
для себе університетах по всій Україні та за її межами, “випадання” з освітнього процесу 
окремих студентів та цілих груп через повітряні тривоги, бойові дії та інші причини, пов’язані 
з війною.

Дистанційне навчання досить активно привернуло на себе увагу, оскільки має багато переваг: 
можливість навчатися в будь-якому місці; не потрібно витрачати час на добирання до кафедри; 
графік занять узгоджується індивідуально (група/студент-викладач); можливість навчатися у 
своєму темпі; доступність навчальних матеріалів; можливість одночасного підключення ppt-
презентації під час онлайн-заняття; мобільність; навчання в спокійній та безпечній обстановці; 
індивідуальний підхід; зручність для викладача.

Дистанційна форма навчання має переваги та недоліки, адже студент-медик під час навчання 
повинен бути безпосереднім учасником навчального процесу – починаючи від вивчення 
фізіології органів дихання та завершуючи освоєнням навиків обстеження та лікування пацієнта.  

Теперішня ситуація дещо змінила наше бачення стосовно дистанційного навчання в 
медичному вузі, а саме в умовах війни, у нас немає вибору і ми змушені максимально ефективно 
використати переваги цього методу, щоб у студентів не було прогалин у навчанні.

Практичні заняття з пульмонології проводяться в форматі онлайн-конференції в 
програмі Microsoft Teams (попередньо створюються Класи для кожної підгрупи та події в 
програмі — в календарі відповідно до розкладу, запрошуються студенти). Microsoft Teams — 
центр для командної роботи в Offi ce 365, який є більш спрощеним варіантом систем управління 
навчанням, проте дає змогу навчальній групі комунікувати та обмінюватися файлами. 
Програма зручна, оскільки об’єднує все в спільному робочому середовищі, яке містить чат для 
обговорень, файлообмінник та корпоративні програми. Студенти проходять за кожною темою 
тестування в системі відповідно до календарно-тематичному плану, отримують результат, 
який викладач конвертує в бали, за критеріями оцінювання. Під час онлайн-заняття викладач 
опитує тему, корегує відповідь, пояснює моменти, що були незрозумілі, використовуючи 
попередньо завантажені матеріали — презентації, відео, фото, рентгенограми та томограми, 
що допомагає засвоїти матеріал. Для майбутніх лікарів надзвичайно важливими є практична 
підготовка, робота з реальними пацієнтами, відпрацювання практичних навичок, тому під 
час дистанційного викладання пульмонології вирішуються ситуаційні задачі та розбираються 
алгоритми виконання практичних навичок, з метою максимального наближення студентів до 
практики. Дистанційне навчання — це цілеспрямований процес взаємодії викладача та студента, 
що ґрунтується на використанні сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, які 
дають змогу проводити навчання на відстані, що актуально в умовах війни.
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Останнім часом використання Інтернет-мережі стало трендом для покращення електронного 
навчання (e-learning) в сучасних вищих навчальних закладах. Платформи e-learning все частіше 
стають важливою частиною стратегії забезпечення гнучкого онлайн навчання. Головною 
перевагою e-learning у системі післядипломної освіти є можливість для лікарів-інтернів, 
лікарів-слухачів курсів підвищення кваліфікації гнучкої взаємодії в електронному вигляді зі 
своїми викладачами шляхом використання форумів, електронної пошти і різноманітних чатів.

Термін середовище віртуального навчання (virtual learning environment) використовується 
для позначення різних видів інтерактивних взаємодій, які відбуваються між усіма учасниками 
освітнього процесу. Існує велика кількість програмних продуктів, що забезпечують систему 
дистанційного навчання як комерційні, так і з відкритим вихідним кодом. Одна з систем, яка 
має відкритий код, та досить часто застосовується у світі, це - MOODLE (Object-Oriented Dy-
namic Learning Environment). Вона надає можливості для спільної роботи вчителів і слухачів, 
підтримує масову реєстрацію, забезпечує безпечну аутентифікацією. Безкоштовна система 
MOODLE забезпечує гнучкий інтерфейс з можливістю конфігурування макетів і дизайну окре-
мих сторінок. Платформу можна інтегрувати з великою кількістю програмного забезпечення, 
включаючи інструменти для спілкування та спільної роботи над документами. Однак недоліка-
ми цієї системи є відсутність професійної технічної підтримки; необхідність збирати систему з 
нуля; не можливість переносу вже напрацьованого матеріалу між різними версіями MOODLE; 
складність системи, що вимагає технічних компетенцій в області веб-дизайну від викладачів. 
Також система MOODLE повністю не підходить для викладачів, які не бажають витрачати свій 
час на установку і налагодження системи. У цьому випадку викладач шукає готове рішення, 
куди він може просто завантажити матеріал, зібрати учнів онлайн, провести заняття та переві-
рити наскільки якісно засвоєний матеріал.

У наші дні потреби в спілкуванні часто збільшуються через потребу системи охорони 
здоров’я нашої країни у впровадженні сучасних медичних технологій, що потребує постійного 
безперервного підвищення кваліфікації лікарів. Оскільки технологія онлайн навчання створює 
віддалені курси, всі користувачі повинні мати можливість підключатися. Microsoft Teams це 
система онлайн комунікацій, яка надає все, що потрібно для сучасного дистанційного навчання 
лікарів, наприклад, єдину платформу для спілкування, де є змога вести відкритий чат, голосові 
та відеодзвінки з оптимальною якістю і спільною роботою. На сьогодні Microsoft Teams – це 
програмний продукт, який також пропонує комплексне рішення для проведення конференцій, 
що підтримує спільне використання, голосові та відеоконференції, дозволяючи користувачам 
зустрічатися з будь-якого місця. Система надає можливість користувачам організувати 
спілкування у різних форматах - спонтанні або заплановані зустрічі, офіційні або неофіційні, 
як з внутрішніми так і зовнішніми учасниками. Серед недоліків роботи з Microsoft Teams слід 
зазначити, перш за все відсутній інтегрований модуль проведення тестування, що виключає 
використання даного способу з метою контролю знань. Контроль знань інструментами Microsoft 
Teams у вигляді заліку або іспиту може бути досягнутий лише за умови візуальної ідентифікації 
користувача засобами відеозв›язку. Тому підсумковий контроль знань можливий тільки при 
відправці текстового файлу і отримання відповіді на нього або діалогу, який здійснюється за-
собами відеозв›язку. Також слід зазначити, що неоднорідність покриття телекомунікаційною 
мережею Інтернет ускладнює використання Microsoft Teams у деяких населених пунктах. Тому 
користувачі Microsoft Teams обирають перехід на альтернативні веб-майданчики, що дають 
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змогу проведення підсумкового тестування слухачів.
Сучасні вимоги до вищої медичної освіти передбачають постійне безперервне підвищення 

лікарем своїх знать та компетенції. Реалізації освітніх програм у системі післядипломної 
освіти лікарів характеризується використанням різних технологій. На сьогодні основною 
вимогою до платформи дистанційного навчання, це наявність інструментів, що надають змогу 
лікарю організувати свій інформаційно-освітній простір у зручний для себе час. Реалізація 
такої системи дистанційного навчання можлива при застосуванні «хмарних технології». На 
разі «хмарними технологіями» розуміються розподілену обробку даних, в яких комп›ютерні 
ресурси і потужності надаються користувачам як інтернет-сервіси. Компанія Google пропонує 
платформу G-Suite (Workspace for Education), що містить інструменти на базі «хмарних 
технологій», для навчальних закладів і організацій, які використовують в освітньому процесі 
систему дистанційного навчання. G-Suite для навчальних закладів це пакет інтегрованих 
сервісів, які розміщені на серверах Google і доступних у домені .edu. Цей пакет включає в 
себе інструменти для розміщення документів і спільної роботи з ними, планування та контр-
олю проведення навчальних занять, спілкування, як в онлайн так і оффлайн - форматах, 
хостингу мультимедійних матеріалів та інших інструментів, необхідних у роботі сучасного 
навчального закладу. Більшість інструментів доступна освітнім закладам на безкоштовній 
основі. Адміністратор навчального закладу самостійно конфігурує підрозділи і надає їм права 
у створенні віртуального диска для розміщення документів, реєстрації користувачів, надання 
їм прав доступу до документів і планування спільної роботи на рівні, як окремих користувачів 
так і груп.

На сьогодні багатофункціональний і гнучкий сервіс G-Sites дозволяє створити професійний 
освітній веб-ресурс, для дистанційно навчання. Засоби хмарного сервісу від компанії Google 
дають змогу планувати навчальний процес (створювати розклад навчальних занять за 
допомогою Google Calendar), злагоджувати навчальну роботу викладачів зі слухачами (за допо-
могою сервісу Google Classroom). Навчальні завдання та навчальні роботи систематизуються в 
інтуїтивно-зрозумілу структуру папок і документів на Google Drive. Інформація про виконані 
роботи оновлюється в режимі реального часу: викладач може оперативно їх перевірити роботи, 
оцінити і додати коментарі. Дидактичний потенціал даного сервісу полягає в можливості 
проведення спільної роботи. Використання Google Forms дає змогу  як збирати дані (анкети, 
опитування), так і проводити проміжне і підсумкове тестування слухачів. Технологія G-Suite 
надає можливість отримувати фіксовану інформацію про успішність опрацювання слухачами 
матеріалу з наданням даної інформації у графічному і цифровому форматі, а також зберігати 
архів їх успішності за певний проміжок часу. Інтерфейс даного сервісу оптимізований для 
коректної роботи на мобільних пристроях, включаючи популярні електронні книги.

Таким чином, сучасні реалії визначають необхідність розвитку і уніфікації вектору 
дистанційних освітніх технологій, синтез з традиційними педагогічними підходами у контексті 
забезпечення якісної післядипломної освіти лікарів незалежно від місцезнаходження їх самих 
та викладача. Останнім часом зростання популярності онлайн навчання завдячує, зокрема, 
розвитку новітніх технологій. На сьогодні навчальний процес – це робота з електронними 
документами – графічними та мультимедійними файлами, таблицями, а також дистанційне 
вирішення організаційних питань, спілкування та контролю. Усі ці завдання вирішує G-Suite 
набір «хмарних сервісів» та інструментів від компанії Google, що дає змогу ефективно 
організувати ефективну взаємодію всіх учасників освітнього процесу у дистанційному режимі. 
Використання G-Suite забезпечує вирішення будь-яких навчальних завдань від планування 
спільної роботи до грамотного розподілення часу і навчальних ресурсів. Об›єднуючи 
найбільш популярні і продуктивні сервіси, надає технічно непідготовленому користувачу набір 
ефективних, безпечних освітніх інструментів, що знаходяться у вільному доступі.
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УДК 372.461+616.31
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ДЛЯ АНГЛО-

МОВНИХ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ В ІХ-Х СЕМЕСТРАХ

І.Р. Кумгир, З.Р. Ожоган, В.П. Левко, І.А. Ожоган 

Навчання англомовних студентів-стоматологів в ІХ-Х семестрах є завершальним етапом їх 
підготовки, і тому вимагає посиленої уваги з боку викладачів.  Навчання студентів англійською 
мовою стимулює викладачів удосконалювати не лише володіння іноземною мовою, але й свою 
професійну діяльність. В умовах кредитно-модульної системи важливе значення має методичне 
забезпечення студентів для підготовки до заняття. Цей етап роботи відіграє надзвичайно 
важливе значення в методиці отримання знань. В розроблених методичних вказівках є чіткий 
орієнтир як готуватися до заняття. Перелік питань для самостійної поза аудиторної роботи 
студентів сприяють систематизації вивченого матеріалу. Теми лекцій та практичних занять 
організовані у відповідності до типових програм з ортопедичної стоматології. 

Найкращим способом засвоєння теорії є її застосування на практиці, тому нами було 
розроблено та адаптовано практичні заняття так,щоб можна було застосувати теорію на 
практиці, що сприяє закріпленню отриманих знань.

Так, вивчення захворювань, що найчастіше зустрічаються в практиці і лікуються 
ортопедичними методами, та основних ортопедичних конструкцій, що застосовуються для 
заміщення дефектів твердих тканин окремих зубів і дефектів зубних рядів проводиться повторно 
і на якісно вищому рівні, аніж на молодших курсах. При розгляді схеми обстеження пацієнта 
ортопедичного профілю увагу студентів слід акцентувати на комплексності обстеження, яке 
допомагає у встановленні діагнозу і розробці плану лікування. Саме тому велике значення 
кафедра приділяє самостійному прийому пацієнтів студентами на практичних заняттях, які 
організовані нами за цикловою системою. Курація хворих супроводжується написанням та 
захистом історії хвороби. При розгляді ортопедичних методів лікування патології твердих 
тканин зубів, поряд з традиційними методами, вивчаються сучасні методи протезування 
композитними вкладками, накладками, вінірами та штучними безметаловими коронками. При 
вивченні лікування дефектів зубних рядів, після розгляду етіології, патогенезу та клінічних 
ознак, доцільно наголосити на диференційованому підході до вибору раціональної конструкції 
протезу в залежності від конкретної клінічної ситуації. Окрема увага приділяється ортопедичним 
методам лікування захворювань пародонту, зокрема, вибірковому пришліфовуванню, тимча-
совому та постійному шинуванню. Останнім часом бурхливо розвивається стоматологічна 
імплантологія, тому багато занять присвячено вивченню методів виготовлення ортопедичних 
конструкцій з опорою на імплантатах, які проводяться в спеціалізованому фантомному класі 
з наглядним матеріалом, де кожен студент може самостійно провести операцію встановлення 
імплантату. Отже, при підготовці англомовних студентів-випускників стоматологічних факуль-
тетів основну увагу слід приділяти інтеграції знань отриманих на молодших курсах і овлодінню 
практичними навиками роботи на ортопедичному прийомі.
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УДК: 378.14.014.13+542.577.1+615.8
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА 
ХІМІЯ» СТУДЕНТАМИ ПЕРШОГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

Л.Д. Курас, Л.Я. Нечитайло, С.В. Шкурашівська, Л.В. Мельничук, О.Л. Сав’як

Кафедра біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка
Івано-Франківський національний медичний університет

Медична та біологічна хімія як нормативна дисципліна відноситься до обов’язкових 
компонент загальної підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної 
програми 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Дана дисципліна вивчається студентами фізичної 
терапії та ерготерапії на першому курсі. 

При вивченні навчальної дисципліни студенти 1-го курсу фізичної терапії та ерготерапії 
повинні володіти достатнім обсягом теоретичних та практичних знань. Зокрема, хімічного 
складу органічних сполук і загальних метаболічних процесів, що відбуваються в живих 
організмах. У процесі навчання у студентів сформуються знання про побудову сполук, що 
входять до складу живих організмів та взаємозв’язок з їх біохімічними функціями; формування 
знань закономірностей вивільнення, акумуляції та споживання енергії в організмі людини; 
формування знань про основні метаболічні шляхи в організмі, їх взаємозв’язок і молекулярні 
механізми регуляції.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Медична та біологічна хімія» полягають 
у: 1) узагальнення явищ та фактів, що спостерігаються та формування навичок наукового 
аналізу; 2) забезпечення теоретичної бази для вивчення інших медико-біологічних дисциплін; 
3) ознайомлення з сучасними методами біохімічної діагностики стану метаболізму організму; 
4) ознайомлення із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних наук; 
5) формування здатності вирішувати складні практичні задачі та проблеми, пов’язані з 
порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-
-судинної та дихальної систем; 6) формування вміння аналізувати різні види лабораторних 
досліджень; 7) вдосконалення вмінь сприймати, аналізувати та давати оцінку результатам 
біохімічних аналізів.

Структура навчальної дисципліни «Медична та біологічна хімія»: три кредити ЄКТС, тобто 
90 годин, з яких 30 годин (33,3 %) аудиторних занять і 60 годин (66,7 %) відведено на самостійне 
опрацювання. Вона включає в себе один модуль, який складається з дев’яти змістовних модулів. 
Зокрема змістовний модуль №1 «Гомогенні рівноваги в біологічних рідинах.» включає  в себе 4 
теми в яких розглядається хімічний склад організму людини, водний баланс в живих організмах 
та кислотно-основна рівновага в організмі. Змістовний модуль №2 «Гетерогені рівноваги в 
біологічних рідинах.» розглядає енергетичний обмін у живих організмах та властивості та 
очистка колоїдних розчинів. У змістовному модулі 3 «Вступ до біохімії. Ферменти.» починається 
вивчення біологічної хімії, зокрема будова, властивості, механізм дії та класифікація ферментів. 
Змістовні модулі 4-7 вивчають динамічну біохімію, зокрема обмін вуглеводів, жирів, білків та 
нуклеїнових кислот. Останні змістовні модулі 8 та 9 – це функціональна біохімія, яка вивчає 
загальні відомості про структуру, властивості та механізм дії гормонів, вітаміни та основи 
біохімії окремих органів і тканин. Дисципліна закінчується підсумковим модульним контролем, 
який проводиться на останньому п’ятнадцятому практичному занятті у вигляді тестування.

Таким чином, вивчення дисципліни «Медична та біологічна хімія» орієнтується на 
придбання студентами конкретних навичок, знань і умінь, компетенцій необхідних у майбутній 
професійній діяльності фізичного терапевта та ерготерапевта.
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УДК 374.12/.147
РОЛЬ ОСОБИСТІСТНИХ ЯКОСТЕЙ ВИКЛАДАЧА В  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНО-

МУ ПРОЦЕСІ

О.Д. Лисаченко*, Л.Б. Пелипенко*, Г.А. Єрошенко**, О.В. Кінаш**, К.В. Шевченко**, 
І.М. Донець**, А.С. Григоренко**.

*кафедра гістології, цитології та ембріології 
**кафедра біології 

Полтавський державний медичний університет

 «Визначальним чинником навчально-виховного процесу 
завжди залишається прекрасна особистість викладача» 

А.С. Макаренко
Останнім часом в суспільстві сформована думку, що успіх у навчально-виховному процесі 

залежить лише від рівня знань і професіоналізму педагога, матеріально-технічного забезпечення 
освітнього процесу та використання сучасних технологій навчання. Однак, відмінні результати 
навчання в значній мірі залежать також і від фактора особистісних якостей педагога. Відомо, 
що викладач з харизмою, певною індивідуальністю та особливим артистизмом, користується 
більшою популярністю серед бажаючих здобути освіту, ніж той, що має великий багаж досвіду і 
вмінь, але не вміє ними користуватись та донести свої знання до інших. Великою популярністю 
користуються педагоги, які є яскравими та цікавими особистостями.

Емоційна виразність та сила виявлення хвилювань і почуттів педагога визначаються 
як експресивність, що значною мірою впливає на динаміку й особливості міжособистісних 
взаємин викладача і здобувачів. Серед особистісних якостей викладача визначають педагогічний 
артистизм - здатність управляти собою та представляти іншим арсенал своєї виразності. 

Артистизм викладача та вміння подачі знань займає особливе місце в освітньому процесі та 
забезпечує виконання таких функцій як: мотиваційна (вміння викликати інтерес до особистості 
викладача і до предмета, який він викладає); мобілізаційна (налаштувати на сприйняття ін-
формації); атракційна  (зацікавити, привабити, притягнути до своєї особистості); стимулююча 
(сприяти активній роботі на заняттях); фасилітаторська (допомагати рухатись до спільної мети 
та сприяти виявленню у здобувачів здібностей до предмету). 

Особливе і захоплююче ставлення викладача до навчального матеріалу  посилює його 
значимість та вплив на здобувачів освіти, сприяє розвитку інтересу до свого предмету. Однак, 
педагог не звільняється від виконання вимог педагогічного спілкування, дотримання правил 
та норм етикету (форма звертання, манера спілкування). Викладач має бути взірцем стилю та 
гарного смаку, подавати приклад зовнішнім виглядом, інтелектуальним розвитком та культу-
рою поведінки в суспільстві.

Особистісні характеристики викладача відіграють велику роль в підготовці майбутнього 
фахівця та формуванні його професійних якостей. Життєві цінності не можуть передаватись 
здобувачу освіти як знання, уміння та навички. Моральна культура викладача розвивається 
шляхом формування духовності і ціннісних орієнтацій та проявляється через його ставлення 
до навколишнього світу, колег, студентів та звичайних людей. Педагогічний імідж викладача 
здійснює вплив на його взаємовідносини зі здобувачами освіти, на ефективність їх співпраці та 
набуває ознак символу особистості викладача, стає його візитною карткою, рисою характеру й 
формує ставлення здобувачів до нього та до предмету, який він викладає. 
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ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ 

СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
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В.П. Білаш**,А.І.Ячмінь***. 

*кафедра гістології, цитології та ембріології 
**кафедра анатомії людини

***кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією
Полтавський державний медичний університет

      
Модернізація вищої освіти вимагає постійних якісних змін в практичній діяльності викла-

дача. Підвищення професійної компетентності педагога є  запорукою успішного реформуван-
ня освіти в цілому. Невід’ємною умовою активної адаптації до нових вимог і моделей діяль-
ності, компетентнісного підходу до освітнього процесу у закладі вищої освіти є безперервне 
професійне навчання та удосконалення фахової майстерності кожного викладача. 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відбувається шляхом 
системного й цілеспрямованого розвитку та спрямоване на засвоєння і поглиблення знань, 
умінь та навичок, узагальнення досвіду. Діяльність педагога в процесі вдосконалення фахової 
майстерності полягає в: постійному ознайомленні з сучасними досягненнями науки й новітніми 
технологіями; вивченні спеціалізованої літератури; огляді потрібної інформації в Інтернеті; 
відвідуванні семінарів, вебінарів, тренінгів; участі в конференціях, симпозіумах, професій-
них та педагогічних майстер-класах; обміні досвідом з колегами; вивченні комп’ютерних тех-
нологій; систематичному проходженню курсів підвищення кваліфікації тощо. Здобувати та 
удосконалювати фахові знання  можна шляхом опрацювання наукової літератури, підготовки 
публікацій та виступів на наукових конференціях, розробки методичного забезпечення своєї 
дисципліни, стажування в інших закладах вищої освіти.

Велику роль відіграють спеціально організовані курси підвищення кваліфікації, задача 
яких полягає в поглибленні психолого-педагогічної підготовки викладача, оволодінні 
методами й прийомами професійної діяльності, підвищенні рівня комп’ютерної грамотності 
та ознайомленні з новими технологіями навчання. Більшість закладів освіти розробили власні 
програми навчання викладачів вищої школи. Для молодих викладачів практикуються курси 
педагогічної майстерності, які проводять досвідчені педагоги. 

Одним з принципів сучасної вищої освіти є академічна мобільність викладачів та здобувачів 
освіти. Концептуальним шляхом підвищення якісного рівня педагогічної діяльності є стажування, 
навчання та дослідницька робота викладачів у закордонних вишах, де відбувається збагачення 
індивідуального досвіду, надається можливість вивчати та практикувати різноманітні моделі 
поширення знань, проходить розширення мережі контактів і спілкування та поглиблення знань 
іноземних мов.

Професіоналізм, компетентність, інтелект та творчість - необхідні ознаки сучасного 
креативного викладача, які формуються завдяки постійному удосконаленню та підвищенню їх 
педагогічної майстерності.
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО КУРТКА НА 
КАФЕДРІ ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ 

НАВЧАННЯ

І.С. Лісецька

Кафедра дитячої стоматології 
Івано-Франківський національний медичний університет

Сучасні реалії (пандемія коронавірусу COVID-19, карантинні обмеження, війна з росією) 
змусили нашу країну переглянути освітні стратегії навчання, викладання дисциплін в Івано-
Франківському національному медичному університеті було переведено у дистанційний формат 
навчання, в тому числі функціонування студентського наукового гуртка (СНГ), головною 
вимогою стало забезпечення безпечного та якісного навчання. Таким чином, мережа Internet 
певною мірою трансформувалася на освітній простір, вимагаючи модернізації технологій, 
а також відкриваючи студентству великі можливості доступу до інформаційних ресурсів та 
продуктивної співпраці (Кучеренко Н., 2018; Бабакова Л., Новицька О., 2021). 

Активна участь здобувачів у науково-дослідній роботі (НДР) є ефективним засобом 
поліпшення якості підготовки фахівців, розвитку їх соціально-психологічної компетентності 
для роботи у професійних колективах. На кафедрі дитячої стоматології створено необхідні умови 
для розвитку і становлення навиків систематизації, критичного аналізу, логічного викладення 
та узагальнення отриманого матеріалу, а також надається свобода вибору у навчальній 
спрямованості. Для цього працює СНГ, де, починаючи з другого курсу, здобувачі мають змогу 
поглиблено опрацьовувати теоретичні і практичні аспекти дисциплін, що вивчаються. Під час 
пандемії COVID-19 та війни СНГ кафедри дитячої стоматології функціонує у дистанційному 
форматі. На початку кожного семестру відбувається анкетування та засідання гуртка з метою 
формування тематики засідань СНГ із врахуванням побажань гуртківців та включення в 
освітній процес сучасних розробок та досягнень в галузі стоматології, як вітчизняних, так 
і закордонних. Це дозволяє зробити заняття актуальними, підтримати інтерес та мотивацію 
здобувачів.

Під час дистанційного навчання ІФНМУ користується сайтом «Хмарні сервіси Offi ce 365», 
до якого мають доступ усі викладачі та здобувачі вузу. Засідання СНГ проводяться у форматі 
онлайн-конференції в програмі Microsoft Teams (попередньо створена команда з типом «Клас» 
- СНГ кафедри дитячої стоматології, куди додали гуртківців всіх курсів стоматологічного 
факультету та події в програмі – в календарі відповідно до календарно-тематичного плану 
засідань СНГ, запрошуються здобувачі та викладачі). Microsoft Teams – центр для командної 
роботи в Offi ce 365, який є більш спрощеним варіантом систем управління навчанням, проте 
дає змогу навчальній групі комунікувати та обмінюватися файлами. Програма зручна, оскільки 
об’єднує все в спільному робочому середовищі, яке містить чат для обговорень, файлообмінник 
і корпоративні програми. Засідання СНГ організовано за допомогою відеозв’язку. Дистанційні 
засідання дають можливість здобувачам безпечно вчитися перебуваючи в будь-якому місці, 
оскільки комунікація викладача і здобувача відбувається виключно у віртуальному просторі. 
Зручно демонструвати презентації в нараді Teams, оскільки всім добре видно тези доповіді, 
схеми, рентгенограми, фото клінічних кейсів та відеоматеріали на своїх моніторах, що далеко 
не завжди вдається успішно реалізувати під час аудиторних засідань. 

Отже, робота СНГ в форматі онлайн під час дистанційного навчання успішно розвивається. 
Участь у СНГ кафедри дитячої стоматології ІФНМУ під час дистанційного навчання дає 
можливість здобувачам підготувати повноцінну наукову роботу, що активізує навчально-
виховний процес, сприяє їхньому професійному зростанню, допомагає поєднати творчий 
підхід, набуті теоретичні знання та практичні навички. Крім того, підвищує рівень підготовки 
майбутніх фахівців та формування навичок НДР як складової професійної підготовки здобувачів 
та розвиток наукового потенціалу майбутніх науковців.
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педагогічних дисциплін

Актуальність. Сьогоднішній світ змінюється вчетверо швидше ніж наші заклади 
вищої освіти (ЗВО). У ЗВО приходять покоління студентів, які живуть в інформаційному 
суспільстві, в цифровому середовищі, щоб скористатися його перевагами, необхідно 
переосмислити самоцінність знань та самодостатність викладача ЗВО як джерела 
інформації. Як має реагувати ЗВО на ці зміни? З одного боку він має залишатися базовим 
на певних рівнях вищої освіти етапом освіченості й адаптації кожної людини, а з іншого 
– прогностично відповідати на виклики часу [4]. Необхідність поєднання актуальних і 
перспективних потреб здобувачів вищої освіти в освітньому процесі об’єктивно вимагає 
об’єднання в змісті, організації та методиках адаптивних і випереджальних функцій 
ЗВО.

Мета дослідження. Охарактеризувати компетентності, які дають змогу особистості 
ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах, що роблять внесок у поліпшення 
якості суспільства і сприяють особистому успіхові.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз і синтез, діалектична логіка.
Результати дослідження та їх обговорення. Реалізацію завдань вищої освіти 

ефективно забезпечує не підтримувальний, а інноваційний тип навчання. Його 
теоретичним підґрунтям є особистісно орієнтована освіта. Її сутнісні ознаки такі: суб’єкт-
суб’єктне гуманне співробітництво всіх учасників освітнього процесу; діагностично-
стимуляційний спосіб організації навчального пізнання; діяльнісно-комунікативна 
активність учасників освітнього процесу; проектування викладачем індивідуальних 
досягнень студентів в усіх видах діяльності; врахування в змісті, методиках, системі 
оцінювання широкого діапазону особистих потреб і можливостей студентів у здобутті 
якісної освіти [2, 3]. Виявом сформованості у студентів мотиваційного компонента вміння 
вчитися можуть бути такі характеристики їх ставлення до навчання: уміння визначати 
мету діяльності (здатність ставити цілі, спрямованість на досягнення мети); розвинена 
допитливість, пізнавальний інтерес, потреба до самостійного пошуку й засвоєння нових 
знань; позитивні інтелектуальні почуття. Змістовий компонент охоплює дві підсистеми: 
уже засвоєні знання, вміння і навички, на яких ґрунтується вивчення нового і власне, 
нові знання і способи дії, що є об’єктом засвоєння. Рівень взаємодії відомого знання 
з новим зумовлює різний рівень організації процесу засвоєння: репродуктивний або 
частково пошуковий, творчий. Процесуальний компонент – це різноманітні способи 
організації учіння (уміння, дії, операції, пізнавальні процеси) на різних рівнях 
пізнавальної самостійності студента: репродуктивна, частково пошукова, творча. Якщо 
у студента не сформовано хоча б одного з цих компонентів, його навчання неповноцінне, 
тобто він не хоче і не вміє вчитися, не відчуває власного поступу [1, 4]. Відповідно 
до структури навчальної діяльності в умінні студентів вчитися мають відбиватися усі 
його компоненти на такому рівні, щоб у результаті їх взаємодії сформувалась готовність 
самостійно вчитися, що є двигуном неперервної освіти. 

Висновки. Загалом цей процес необхідно здійснювати поетапно, щоб в учасників 
освітнього процесу поступово нагромаджувалися знання-розуміння і різноманітний 
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досвід індивідуального користування уміннями і компетентностями в різних умовах. 
Поєднання знань і досвіду є підставою для виникнення у свідомості студента 
узагальненого способу діяльності [1, 3].

Література.
[1] Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник. К., 2020. 382 с.
[2] Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи: підручник. К., 2019. 290 с.
[3] Нагаєв В.М. Педагогіка вищої школи: навч. посібн. Х., 2019. 267 с.
[4] Тягур Р.С., Ткачівська І.М., Лісовський Б.П. Менеджмент в освіті: навч. посібн. 

Івано-Франківськ: «Просвіта», 2022. 560 с.
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УДК 378.147+37.091.321+616-002.5
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФТИЗІАТРІЇ ПРИ ЗМІШАНІЙ 

ФОРМІ НАВЧАННЯ

О. О. Лобанова, Л.В.Чайгирева.

Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
Івано-Франківський національний медичний університет

Мета:  вивчення фтизіатрії при змішаній формі навчання.
Метою отримання високоякісної вищої медичної освіти є впровадження освітніх стандартів 

формування спеціаліста готового до самостійної лікарської практики в умовах сучасних 
тенденцій в охороні здоров’я. Фтизіатрія  стала медичною спеціальністю і є обов’язковим
предметом, який вивчається як на додипломному, так і на післядипломному рівні. Відповідно 
до ОПП Медицина 222 на вивчення дисципліни «Фтизіатрія» передбачено 3,0 кредити (90 год, 
з них 30 аудиторних) на 5 році навчання та на 6 – 1,0 кредит (31 год; 13,7 аудиторних). Що 
стосується туберкульозної патології, то на сьогоднішній день ця проблема є однією із найбільш 
соціально значимих. В Україні  за 2021 рік кількість уперше зареєстрованих захворювань на 
ТБ, включно з його рецидивами, становила 18 241, або 44,0 на 100 000 населення, що на 4,3% 
більше показника 2020 року (17 593, або 42,2 на 100 000 населення). Захворюваність на ТБ 
серед дітей від 0 до 14 років збільшилася на 25,4% — з 5,9 до 7,4 на 100 000 дитячого населення.

Матеріали і методи: практичні заняття, які проводились в онлайн режимі на платформі 
Microsoft Teams та студенти очної форми навчання 5 і 6  курсів зі  спеціальності «Фтизіатрія».

Результати: проводячи практичні заняття з предмету «Фтизіатрія» протягом 2021-2022 
навчального року, викладачами кафедри використовувались наступні форми подачі навчального 
матеріалу. Синхронна: «прямий ефір», студент контактував через засоби зв’язку безпосередньо 
з викладачем у відео- чи аудіо-зв’язку, чи безпосередньому спілкуванні в чаті.  Асинхронна 
форма потребувала самостійного планування чи планування з допомогою викладача. Для 
вдосконалення та поглиблення клінічного мислення майбутніх лікарів в умовах дистанційного 
навчання  доцільним є впровадження рольових ігор за різними темами, підготовка історій  
хвороб та лабораторних методів дослідження  моделювання консиліумів та клінічних обходів. 
Не зайвим є перегляд даних променевої діагностики при різних формах туберкульозу з 
подальшим визначенням діагнозу та його обґрунтуванням. Використовування можливості 
симуляційних центрів та наочної візуалізації обстеження хворого в онлайн режимі дасть 
можливість наблизити студентів до практичної роботи та полегшити їм контакт  з хворими.

Висновки: Отже, в данний час, враховуючи продовження військового стану, важливим є 
безпека студентів та їх викладачів, а також якість навчального процесу.  Найбільш придатною 
моделлю є інтеграція очних і дистанційних форм навчання.Тому, вважаємо за необхідне 
створення змішаної моделі дистанційного навчання в нашому виші, де б поєднувався курс 
дистанційного навчання і практичного його закріплення в умовах клініки. 
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УДК: 378.147/.12:61
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Лобань Г.А., Фаустова М.О., Чумак Ю.В.

кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Полтавський державний медичний університет

Викладач закладу вищої освіти повинен володіти педагогічною і фаховою майстерністю як 
синтезу теоретичних знань та практичних умінь педагога вищої медичної школи.

Головним призначенням освітнього процесу є професійний, творчий, моральний розвиток 
студентів і викладач, захоплений процесом передачі знань, захоплює і студентів. Для успішної 
передачі і засвоєння знань, а особливо формування інтегральних, загальних, фахових 
компетентностей у здобувачів освіти викладач має бути фахівцем у своєму предметі, фахівцем 
у методиці викладання предмета, а також вмілим організатором освітньої діяльності здобувачів.

Особистість викладача є найважливішим чинником формування особистості майбутнього 
лікаря. Викладач  повинен мати глибокі знання з предмету, який він викладає, і бути гармонійно 
розвинутою, активною, творчою особистістю як вихователь. Педагогічна та фахова майстерність 
викладача полягає у досконалому володінні комплексом спеціальних знань та  компетентностей, 
що дозволяють творчо виконувати професійні функції, ефективно керувати навчально-
пізнавальною діяльністю здобувачів вищої освіти та здійснювати на них цілеспрямований 
педагогічний вплив. Для інноваційної діяльності викладач повинен бути відкритим новим 
технологіям, досвіду, ідеям; адаптивним до змін у професійному середовищі; демонструвати 
здатність до освоєння нових професійних компетенцій, до збільшення своїх професійних 
знань, до сприйняття нової інформації, нових методів та форм педагогічної діяльності. Велике 
значення мають  вміння аналізувати  та оцінювати власну професійно-педагогічну діяльність, 
перебудовувати її відповідно до зміни освітнього контексту; комунікативні вміння, здатність до 
активної фахової взаємодії в освітньому середовищі навчального закладу та за його межами.

Вдосконалення професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої 
медичної освіти передбачає організаційне та методичне забезпечення комплексу навчальних та 
тренінгових заходів, що забезпечать  діагностику вхідного рівня професійної компетентності, 
моніторинг її розвитку.

Зокрема, викладачі Полтавського державного медичного університету беруть участь у 
курсах підвищення педагогічної майстерності, науково-практичних конференціях, на яких 
відбуваються наукові дискусії, обмін досвідом с колегами з інших університетів. В останні 
роки широкої популярності набули педагогічні та фахові стажування, в тому числі закордоном. 
Така академічна мобільність, дозволяє прискіпливо оцінити власні професійні навички та 
примножити свою компетентність за умов професійної співдії із колегами і закордонними 
фахівцями. Окрім того, особистісно-професійному розвитку молодих викладачів сприяє 
розвиток на кафедрах університету наставництва з боку досвідчених колег.

Таким чином, в Україні функціонує модель освіти, що створює умови для особистісно-
професійного розвитку викладача, розширення форм їх професійної взаємодії, стимулює 
до участі у нових, зумовлених сучасними особливостями вищої медичної освіти формах 
вдосконалення професійно-педагогічної компетентності. 
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УДК 378.6:61:616.31-089:37.091.33-027.22
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ НА КАФЕДРІ ХІРУР-

ГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ В УМОВАХ ВОЄН-
НОГО СТАНУ

К.П. Локес, Д.С.Аветіков, О.М.Бєляєва 

Полтавський державний медичний університет

На сучасному етапі розвиток медичної та стоматологічної освіти на території України 
зустрічає значущий рівень складності. Вплив пандемії CoVid19 на особливості викладання 
у медичних вищих навчальних закладах не можна недооцінювати. Це стосується не тільки 
кафедр клінічного спрямування, а й базових кафедр теоретичної підготовки. Військовий стан, 
наявний в сучасний період, ще більш обтяжує можливості підготовки майбутніх лікарів. Це в 
першу чергу стосується тих здобувачів вищої освіти, які проживають на територіях активних 
бойових дій.

Викладачі у закладах вищої медичної освіти вже на високому рівні володіють 
можливостями, які надає дистанційна освіта, що дещо спрощує підготовку до занять самого 
науково-педагогічного працівника. Але ситуація, яка, наразі, наявна на теренах нашої держави, 
унеможливлює проведення практичних занять у звичайному режимі, навіть в online форматі, що 
обумовлене необхідністю переривання заняття під час повітряної тривоги. Це ускладнюється 
ще неодночасністю повітряних тривог у різних регіонах, де знаходяться здобувачі вищої освіти.

Для оптимізації навчання на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії підготовлені відео лекційних занять та створена низка навчальних відеофільмів, які 
допомагають у проведенні практичних занять та для самостійної роботи студентів. Ці матеріали 
розміщені на сторінці кафедри на офіційному сайті університету, із можливістю вільного до 
них доступу студентів у зручний для них час. У тому числі для кожного практичного заняття 
наявні мультимедійні презентації. 

Слід відзначити нагальну необхідність підготовки відео-циклу усіх практичних занять 
з дисциплін, що вивчаються на кафедрі. Також необхідно впроваджувати тестування, для 
можливості контролю рівня засвоєння матеріалу, що також повинно бути відображено на 
сторінках кафедр. 

Але подібні заходи все одно не зможуть у повній мірі замістити можливості набуття 
практичних навичок, які так необхідні лікарю-стоматологу, які можливо отримати в очному 
форматі практичних занять. Що ще більш обтяжує можливості підготовки майбутніх 
висококваліфікованих та конкурентоспроможних молодих спеціалістів. 
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УДК 378.147:378.046.4
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗДОБУТТЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ІФНМУ

С.М. Луцак, Н.Р. Венгринович, О.М. Богович

Кафедра мовознавства
Івано-Франківський національний медичний університет

Орієнтуючись на потреби сучасного глобалізованого суспільства, ІФНМУ відкриває нову 
освітню програму бакалаврського рівня 035 «Філологія» «Прикладна лінгвістика. Медичний 
переклад (англійська мова)», надаючи таким чином унікальних можливостей набуття загальних, 
професійних та фахових компетентностей як у галузі лінгвістики, так і охорони здоров’я.

Підґрунтям для відкриття нової ОПП при кафедрі мовознавства став отриманий її 
викладачами досвід роботи в НТЦ «Іноземні мови для професійного спілкування», одним із 
напрямків якого є підготовка працівників і здобувачів закладу до складання іспиту Cambridge 
Assessment English. Важливо, що викладачі кафедри проходять стажування у світових закладах 
освіти та мають міжнародні сертифікати, що підтверджують як високий рівень володіння 
англійською мовою (FCE, CAE), так і методичну компетентність та викладацьку майстерність 
(TKT). 

Кафедри ІФНМУ пропонують усі необхідні інструменти, щоб стати професійним медичним 
перекладачем: автентичні й авторські підручники та посібники, англомовні інформативні лекції 
з фахових і загальномедичних дисциплін, цікаві практичні й семінарські заняття із залученням 
аудіо- та відеоматеріалів; практики в лікувальних, оздоровчих і санаторно-рекреаційних 
закладах тощо. 

Використання англійської мови як lingua franca медичної науки, тісні контакти медичних 
працівників з колегами з-за кордону, потреба вільного спілкування пацієнтів з професіоналами 
іноземних клінік, міжнародний характер вищої медичної освіти та практика навчання іноземних 
громадян в Івано-Франківську показують, що медичний переклад ніколи не був таким 
актуальним, як сьогодні. Крім того, особливості Карпатського регіону, де наявна розгалужена 
мережа лікувально-оздоровчих закладів і активно розвивається медичний туризм, засвідчують 
потребу таких фахівців на ринку праці та їх конкурентоспроможність. 

При здійсненні медичного перекладу доводиться мати справу зі спеціалізованими 
термінами, у тому числі латинського і грецького походження, скороченнями, абревіатурами 
й акронімами. Труднощі виникають ще й через відсутність двозначності, логічного наголосу, 
емоційного навантаження і стилізації; можливість наявності рукописного тексту; своєрідну 
побудову речень, розгорнуті визначення тощо. Складність і високі вимоги до медичних 
перекладів стають причиною того, що така робота займає багато часу і виконувати її складно 
навіть тим перекладачам, які спеціалізуються в цій галузі. 

Медичний переклад, як правило, доручають тим, у кого є профільна освіта. Однак 
практика переконує, що лікарі без освіти перекладача гірше справляються з цим завданням, 
ніж перекладачі без медичної освіти. Ідеальний варіант – фахівець із двома дипломами, хоча 
знайти такого непросто. Робота медичного перекладача вимагає не лише знань з іноземної 
мови та медицини, але й розуміння психологічних і правових засад медичних послуг. Велике 
значення має й конфіденційність, оскільки перекладач виступає третьою особою, посвяченою 
в лікарську таємницю. 

Отримавши диплом медичного перекладача, майбутні спеціалісти зможуть займати посади 
письмового та усного перекладача галузевої літератури, редактора-перекладача, співпрацювати 
з медиками за кордоном, допомагати людям, яких спіткали проблеми зі здоров’ям у наш 
непростий воєнний час. 

Варто зауважити, що здобувачі мають право на навчання одночасно за кількома освітніми 
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програмами, а дипломовані фахівці відповідно – на здобуття другої вищої освіти. Особливо 
доречним це буде для студентів і випускників ІФНМУ та фахового медичного коледжу, 
оскільки тоді значно спрощується процедура повного чи часткового перезарахування окремих 
дисциплін ОПП. 

Саме компетентнісне навчання на ОПП «Прикладна лінгвістика. Медичний переклад 
(англійська мова)» покликане задовільнити вимоги часу й дати відповідь на виклики конкуренції. 
Спрямованість освітнього процесу на досягнення інтегральних результатів, наступність і 
послідовність засвоєння загальних та фахових компетентностей, поступове поглиблення і 
збагачення рівня знань, умінь і навичок є основоположними принципами нашої нової освітньої 
програми.
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УДК 378.147+37.018.43
АКТУАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІТАРНОГО КОНТЕНТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЧЕ-

РЕЗ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯК ВИКЛИК В УМОВАХ ВІЙНИ

Любчик І. Д., Сливка Л. В.

З лютого 2022 р. освітній процес в Україні відбувається в умовах повномасштабного 
вторгнення російської армії. Ворог воює не тільки за територію, а й за знищення нашої 
української ідентичності.

Зважаючи на те, що з 2015 р. два нормативні курси «Історія України» та «Історія української 
культури» уніфікували в один «Історія України і української культури» зі суттєвим скороченням 
кількості годин, сьогодні дуже важливо в рамках державницької стратегії, через ініціативи 
окремих навчальних закладів, посилаючись на принцип автономізації вузів (добрим прикладом 
є Запорізький національний університет) збільшити кількість годин з гуманітарних дисциплін. 

Пропонуємо це зробити на всіх факультетах через запровадження вибіркових дисциплін, 
обрання яких мало б відбуватися студентами у двох окремих блоках, які жодним чином не 
об’єднуються (загальнонаукові дисципліни і фахові). Студент має обов’язково обрати  і з 
першого, і з другого циклів. 

Кафедра українознавства і філософії запропонувала широкий перелік вибіркових 
компонентів («Історія сучасного світу», «Краєзнавство», «Медичне краєзнавство», «Основи 
медичної персоналістики», «Світова цивілізація і культура», «Медицина і художня культура», 
«Релігієзнавство», «Логіка», «Соціологія» та «Політологія»), які в своїй основі є доброю базою 
утвердження україноцентричних засад сучасного студентства, яке в Івано-Франківському 
національному медичному університеті представлене широкою географією областей України.

Дбаючи про забезпечення фахових компетентностей студентів, реалії війни (збройної 
і гібридної), яку переживаємо сьогодні, просто зобов’язують нас не знехтувати, а навпаки 
привернути увагу до стійких, націотворчих, світоглядних орієнтирів молодого покоління. 
Добре поставлена гуманітаристика у вищій школі – це наша інтелектуальна та ідеологічна 
зброя. Перемога у війні прийде не лише з фізичним знищенням ворога, а й викоріненням низки 
міфологем, нав’язаних антиукраїнськими силами.  

Вибіркові дисципліни гуманітарного спрямування – це своєрідний інструмент формування 
ідентичності. І, що важливо, не тільки національної, а й соціальної, культурної та локальної. 
Гуманітарні цикли слугують певній меті і не тільки навчальній, а насамперед виховній та 
ідеологічній. 
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УД:К 378.147/.145
РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО 

ФАХІВЦЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Т.Ю. Ляховська, О.Ю.Максимук, А.В Ляховська

Полтавський державний медичний університет

Підготовка висококваліфікованих лікарів у вищих навчальних медичних закладах вимагає 
постійного удосконалення загальноприйнятих та пошукових шляхів оптимізації навчального 
процесу.  Якість технологій навчання у вищому навчальному медичному закладі безпосередньо 
впливає на  рівень фахової підготовки лікарів. Сьогодення можна назвати ерою інформатики і 
телекомунікаційних технологій. Доступність комп›ютерів і інтернету стало величезним проривом 
у поширенні дистанційного навчання, значно більшим, ніж радіо і телебачення. З›явилась 
можливість спілкуватися й одержувати зворотній зв›язок від здобувачів вищої освіти де б вони 
не перебували. Але разом з тим висвітлила і чимало проблем. Оголошення воєнного стану внесло 
свої корективи в навчальний процес, що змусило терміново опановувати інноваційні технології та 
нові методологічні підходи і методики навчання.

Важливим етапом проведення дистанційного навчання є вибір веб-ресурсів. Найголовнішим 
критерієм вибору інструментів для організації дистанційного навчання має бути відповідність 
поставленим методичним цілям, при цьому бажано також урахувати універсальність, зрозумілість, 
доступність цих інструментів, щоб скоротити кількість різних платформ, які використовуються 
для навчання. Викладачі університету для дистанційного навчання користуються наступними веб-
ресурсами: Zoom – сервіс для проведення відео- конференцій та онлайн-зустрічей; платформа 
Google Classroom – це сервіс, що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, дозволяє організувати 
онлайн-навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію, проводити тестування, 
контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання завдань, 
застосовувати різні форми оцінювання, коментувати й організовувати ефективне спілкування з 
студентами в режимі реального часу; платформа Moodle – надає можливість подавати навчальний 
матеріал у різних форматах (текст, презентація, відеоматеріал, веб-сторінка); здійснювати 
тестування та опитування здобувачів вищої освіти з використанням питань закритого (множинний 
вибір правильної відповіді та зіставлення) і відкритого типів.

 Слід зауважити, що дистанційне навчання створює нові виклики для дотримання норм і 
правил академічної доброчесності. Для здобувачів вищої освіти виникає можливість списування, 
для викладачів постає проблема справедливого оцінювання. Тому перед викладачами стоїть 
подвійне завдання: не тільки повернути інтерес студентів до знань і знайти привабливий формат їх 
подачі, а й спонукати студентів до аналізу. 

Проте ми бачимо і недоліки дистанційного навчання. Це певна «теоретизація» навчання, 
зведення навчання до механістичних прийомів і методів набуття знань, адже відсутній такий 
компонент як відпрацювання практичних навичок на фантомах, муляжах, робота в лікувальних 
закладах, спілкування з хворими, що вкрай необхідно для набуття умінь і навичок. В результаті 
формується неповне уявлення про зміст навчального предмета. Окрім того, не всі здобувачі вищої 
освіти мають можливість придбати високотехнологічні засоби для дистанційної комунікації, в 
окремих регіонах недостатньо якісний, а інколи і відсутній Інтернет-зв›язок, що утруднює доступ 
до електронних ресурсів і онлайн-спілкування. 

Таким чином, застосування інформаційно-комунікативних технологій дозволяє інтенсифікувати 
роботу щодо якісного засвоєння теоретичної частини навчального матеріалу, закладає основи 
подальшої постійної самоосвіти, самовдосконалення, але не може бути єдиним методом навчання. 
Лише поєднання дистанційної і традиційної форм навчання буде сприяти створенню єдиного 
освітнього інформаційного простору, дозволить в повній мірі оволодіти предметом та сприятимуть 
професійній компетентності випускників. 
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УДК 378.147
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 
ПРИ ВИВЧЕННІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ МЕДИЧ-

НОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «DOCTOR ELEKS»

Ю.С. Мазуренко, Н.В. Остапович, М.М. Кузишин, М.І. Мойсеєнко

кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
Івано-Франківського національного медичного університету.

У еру розвитку інформаційних технологій у всіх сферах нашого життя  майбутнім лікарям, 
крім опанування безпосередньо фахових компетентностей, потрібно здобути ще й цифрові на-
вички. Реформування галузі охорони здоров’я вимагає від лікарів знання значного обсягу стандар-
тизованої медичної інформації та ведення стандартизованої документації, вміння взаємодіяти 
з великою кількістю медичних інформаційних систем для генерування довідок, електронних лікар-
няних, рецептів, історії хвороби та ін. І хоч в інструкції до встановлення медичних інформаційних 
систем вказано, що робота з ними вимагає базового знання персонального комп’ютера, ця «база» 
у всіх студентів є різною і залежить від того, в якому регіоні і з якою матеріально-технічною 
базою навчався майбутній лікар в школі.

Для виправлення цього дисбалансу та з метою покращення мотивації до навчання і формуван-
ня професійних цифрових компетентностей, в навчальний процес на кафедрі медичної інформа-
тики, медичної і біологічної фізики Івано-Франківського національного медичного університету 
було впроваджено вивчення медичної інформаційної системи Doctor Eleks

В рамках договору з Івано-Франківським національним медичним університетом компанія 
Doctor Eleks надала безкоштовний доступ до розробленої ними медичної інформаційної системи. 
На заняттях з медичної інформатики та сучасних інформаційних технологій в медицині майбутні 
лікарі, фармацевти, стоматологи та медсестри мають змогу отримати навички роботи з програмою, 
більше зануритись у роботу саме з тими блоками, які є необхідними саме для їх майбутньої професії

Медична інформаційна система (МІС) Doctor Eleks працює на ринку України з 2005 року, для 
організації своєї роботи її обрали вже понад 1100 медичних закладів для кращого обслуговування 
пацієнтів, оптимізації лікувального процесу, роботи бухгалтерії, легкого доступу до документації. 

Функціонал Doctor Eleks містить такі розділи як реєстратура, стаціонар, лікар, медсестра, 
комунікації, швидка допомога, має такий такі блоки:

• особистий кабінет лікаря;
• особистий кабінет пацієнта;
• аптека;
• лабораторія, та ін.
За допомогою «симуляційного блоку» МІС Doctor Eleks студенти можуть навчитись укла-

дати договори з Національною службою здоров’я України, формувати електронні декларації, 
виписувати електронні направлення, електронні рецепти за програмою «Доступні ліки»,  ство-
рювати електронний лікарняний, реєструвати заклад, підрозділ та користувачів, вести електро-
нні медичні записи, робити помітки на стоматологічній карті пацієнта, додавати результати 
лабораторних та інших досліджень.

Висновок
Вивчення МІС Doctor Eleks на практичних заняттях з медичної інформатики та сучасних 

інформаційних технологій в медицині забезпечує поєднання теоретичного та симуляційного 
навчання в умовах, наближених до реальних, формує фахові цифрові компетентності, покращує 
мотивацію до навчання, що в подальшому призведе до суттєвого зменшення помилок у медичній 
практиці молодих спеціалістів. Попередні емпіричні результати засвідчують значний потенціал 
цього інструментарію та його високу адаптивність до потреб сучасної вищої освіти у будь-якому 
форматі.
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УДК: 614.253.1+341.31+616.24
ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ. ВИКЛИКИ ФТИЗІАТРІЇ.

І.Я. Макойда, М.М. Островський, І.О. Костінська, О.Б. Молодовець,                              
О.П. Мельник-Шеремета, Зубань А.Б.

Кафедра фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб 
Івано-Франківський національний медичний університет

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 2

Життя щодня ставить перед нами нові виклики. Ми стикаємось з величезною кількістю 
питань, які необхідно вирішувати миттєво, бо зволікання призведе до катастрофічних наслідків. 
З 2020 року увесь світ охопила пандемія COVID-2019. Вона змінила світогляд, оголила на-
ріжні камені фундаментальності суспільства, які тривалий час були сховані за наносним, 
не надто важливим, що в певний період слугувало «основою» буття. Переміни торкнулись 
усього. Впродовж двох років ламались усталені механізми функціонування людства. Ми 
навчились розкладати адекватні пріоритети і вже навіть адаптувались. Але знову потрясіння. 
Широкомасштабна війна, яку розпочала росія в Україні та протистояння, котре, так чи інакше, 
охопило увесь світ викристалізувало нові проблеми, питання та необхідність пошуку шляхів 
швидкого їх вирішення. Життя в бомбосховищах, очікування постійних «прильотів», страх 
за життя рідних та близьких, потреба в подальшому підтриманні функціонування держави та 
українського суспільства, мобілізували усіх навколо двох основних потреб: допомога армії та 
фронту, забезпечення працездатності тилу. 

Туберкульоз (ТБ), як здавна відомо, - це хвороба соціальних катаклізмів та воєн. Тоді вона 
активізує і свою боротьбу супроти людей. Фтизіатрична служба, котра в мирний час активно 
розпочала впровадження нових пацієнт орієнтованих схем лікування, змінювала вектори 
боротьби супроти туберкульозу, стикнулась з розбомбленими клініками та диспансерами, 
масовою міграцією, як в країні так і за її межами пацієнтів, потребою миттєвих рішень, щодо 
забезпечення безперервності терапії, контрольованістю останньої в умовах, коли контролювати 
підчас неможливо. Важливим стала підготовка спеціалістів усіх ланок медицини, що включені 
в процес діагностики, лікування, профілактики ТБ. Як не втратити пацієнта, де взяти ліки, що 
робити з внутрішньопереміщеними пацієнтами, їх реєстрація та подальше ведення? 

На вимогу часу, післядипломне удосконалення лікарів з дисципліни «Фтизіатрія», що 
викладається на кафедрі Фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб, попов-
нилось вивченням вищезазначених питань. В лекційних матеріалах тематичних удоскона-
лень, майстер-класів, стажування висвітлюються проблеми боротьби супроти ТБ та шляхи 
їх реалізації в умовах широкомаштабної війни. На практичних заняттях та семінарах слухачі, 
мають можливість покроково ознайомитись з алгоритмами ведення фтизіатричних пацієнтів 
у дотичності до ситуації. Що робити, як допомогти, щоб не втратити пацієнта. Вирішення 
багатьох проблемних питання, обговорення їх в реальному часі на життєвих прикладах, дуже 
швидко мобілізує слухачів та дає їм розуміння подальшого ефективного шляху. Аналізуючи 
здобутки та помилки, що виникли в процесі організації допомоги, необхідно відмітити, що 
і самі здобувачі освіти пропонують реальні, ефективні механізми вирішення тих чи інших 
проблем. Перевагою такого навчання є можливість в подальшому концентрувати знання та 
розуміння ситуації, розробити доступні, залежні від місця перебування та умов дорожні карти 
роботи з такими пацієнтами.

  Наша перемога, зробить нас ще сильнішими. Ми подолаємо ворога, зробимо правильні 
висновки та залишимось сильною, розумною нацією, що уміє жити і боротись, як не було б 
важко. Слава Україні! 
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УДК 378.147+004.588+004.9
ЦИФРОВІ ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТИ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «НЕВРОЛОГІЯ»

Л. Т. Максимчук, В. А. Гриб, О. О. Дорошенко 

Кафедра неврології та нейрохірургії 
Івано-Франківського національного медичного університету

За умов швидкого розвитку електронного навчання, широкого різноманіття та доступності 
цифрових онлайн інструментів для освітньої галузі, вони можуть бути важливим доповненням 
до традиційних методів навчання в медицині, зокрема, для індивідуальної роботи студентів.

Проаналізувавши методи дистанційного навчання, які застосовуються в роботі наукового 
гуртка на кафедрі неврології та нейрохірургії ІФНМУ, ми визначили, що при цьому 
застосовуються елементи практично всіх відомих типів електронного навчання:

1. Фіксоване - стара версія онлайн-навчання з традиційною формою передачі інформації у 
вигляді лекцій, доповідей, де інформація чітко обмежується викладачем, не враховує індивіду-
альні здібності студенів та має недостатній зв’язок з елементами реального світу.

2. Адаптивне  - навчання, яке передбачає можливість викладача змінювати елементи нав-
чання залежно від цілей завершення курсу.

3. Асинхронне – навчання, при якому студенти можуть навчатися у зручний для кожного 
час в гнучкому індивідуальному графіку; в якості результатів навчання самостійно створювати 
контент (наприклад, відео з демонстрацією своїх практичних навиків).

4. Інтерактивне – навчання, при якому викладачі і студенти можуть вільно спілкуватися, 
дозволяючи обом сторонам вносити зміни в навчальні матеріали на свій розсуд. 

5. Індивідуальне – самостійне навчання без спілкування з іншими студентами і викладача-
ми.

6. Спільне – навчання, яке фокусується на командній роботі студентів, що одночасно пра-
цюють разом.

Для того, щоб уникнути недоліків деяких типів електронного навчання (ізоляція, недостатня 
мотивація та відсутність конурентного середовища при асинхронному та індивідуальному 
типах, складність при роботі з великими групами  - при інтерактивному та адаптивному) робота 
в науковому гуртку планується комплексно, студенти залучаються до планування та можуть 
пропонувати знайомі їм цифрові інструменти для удосконалення навчання.

Наводимо перелік деяких таких інструментів, запропонованих студентами під час роботи 
наукового гуртка на кафедрі неврології та нейрохірургії:

– Quizizz, Wordwall, Kahoot Quiz – сервіси для самостійного створення вікторин,
– Slides, Flipgrid, Seesaw – сервіси для створення інтерактивних онлайн-презентацій,
– Jigsawplanet – онлайн-сервіс для створення власних пазлів на будь-якому зображенні,
– ресурси для створення gif-зображень (анімованих моделей за темами дисципліни),
– Thinglink – онлайн-сервіс для створення інтерактивних зображень або відео з нанесенням 

міток із текстом, посиланням на інші ресурси, зображенням, аудіо, відео,
– Peardeck – сервіс для інтерактивного опитування.
Таким чином, активне залучення студентів до участі в різних формах електронного навчан-

ня дозволяє нам збільшити зацікавленість та мотивацію студентів до поглибленого вивчення 
неврології.
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УДК 378:005.6
ЗМІНА СВІТОГЛЯДУ ЗДОБУВАЧА МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ПРОЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. С. Малишевська1, Л. С. Гречух1, О. А. Мельник2, І. І. Озарко2

1Кафедра гігієни та екології, Івано-Франківський національний медичний університет, 
2Навчальний відділ, Івано-Франківський національний медичний університет

Поняття «сталий розвиток» нині вживається у різних змістових категоріях і стосовно 
найрізноманітніших об›єктів: природи, людини, регіонів, галузей економіки та ін. У доповіді 
«Наше спільне майбутнє» (саміт ООН, Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) зазначалося, що стратегія 
сталого розвитку спрямована на гармонізацію відносин людини-суспільства-природи. Ключова  
роль у гармонізації належить освіті. Освіта є фундаментом концепції сталого розвитку та 
вважається інструментом, спрямованим на вирішення таких важливих питань, як розвиток 
сільських регіонів, охорона здоров›я, запобігання поширення ВІЛ/СНІД, екологія, а також 
ширших питань етичного та правового характеру (наприклад, загальнолюдські цінності та 
права людини).

Стандартизованої моделі освіти для сталого розвитку немає. Незважаючи на загальне 
бачення країн щодо спільної концепції, підходи до освіти в кожній країні відрізняються через 
місцеві особливості та пріоритети. Тому кожна країна визначає свої пріоритети та дії, а також 
цілі, акценти та процеси, виходячи з екологічних, соціальних, економічних умов та відповідних 
шляхів вирішення проблеми. Освіта для впровадження концепції сталого розвитку є критично 
важливою. Як показує світовий досвід, реалізація програм сталого розвитку в ВУЗах не 
обмежується модернізацією фізичного кампусу та збереженням навколишнього середовища. 
Основним викликом є   зміна способу життя, правил поведінки та мислення студентів і 
співробітників, а також трансляція, розповсюдження інновацій в оточуючий соціум.



112

УДК 37.013.77+130.2
НОВА ПСИХОЛОГО –ПЕДАГОГІЧНА  КУЛЬТУРА У ВНЗ ЯК СКЛАДОВА 

АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ.

Світлана МАЛЮВАНЧУК, Світлана КОСТЮК,

навчальний  відділ Івано-Франківський національний медичний університет

Праця науково-педагогічного працівника, незалежно від його рівня, вимагає, з одного 
боку, професійної компетентності: знань та умінь; а з іншого – соціально-психологічної 
компетентності: знань у галузі психології особистості, колективу, спілкування, 
управління та уміння розуміти себе та інших. У сучасних умовах актуально стає саме 
психолого-педагогічна підготовка викладачів вищих медичних закладів, яка дозволить 
їм не тільки використовувати знання та ідеї з медичних дисциплін для вирішення 
практичних питань у професійній діяльності, а й допоможе розвинути в собі соціально 
значимі якості особистості.

Чимало актуальних проблем якості освітнього процесу чи дотримання академічної 
етики є прямим наслідком браку усвідомленої і зрілої психолого-педагогічної культури, 
цінності якої мають пронизувати освітньо-наукові програми підготовки спеціалістів 
системи охорони здоров’я України. 

На нашу думку, важливими елементами високого рівня діяльності  викладача ВНЗ з 
високим рівнем психолого-педагогічної культури  повинні бути: 

- уміння викладача встановлювати особливий тип взаємовідносин, який сприяє 
розвитку і розкриттю наявних та потенційних можливостей студента. Основу цих 
стосунків складають «безоціночне сприйняття» партнерів у спілкуванні, що виявляється 
в неупередженості та руйнації існуючих стереотипів. Така парадигма взаємовідносин 
передбачає свободу та творчий пошук як студентів, так і викладачів-педагогів;

- розвиток критичного, рефлексивного мислення викладача, який виступає 
основною умовою складання як власної стратегії руху на шляху пошуку найефективніших 
способів педагогічної діяльності, так і прогнозування руху студента в освітньому 
просторі. Напрацювання щодо реалізації принципів кредитно-трансферної системи 
повинні бути адаптовані як до умов ВНЗ в цілому, виходячи з його специфіки, так і до 
індивідуальності викладача. Формуванню рефлексивних здібностей педагога повинна 
сприяти відповідно проведена робота у навчальному закладі. Це можуть бути психолого-
педагогічні семінари, які можуть проводити рефлексивні ігрові тренінги, що сприяють 
інтенсифікації процесів самовизначення, самопізнання та самоактуалізації особистості; 

- позиція викладача має стати управлінською: студент і студентська група 
виступають об’єктами управлінської діяльності.

Процес формування та розвитку психолого-педагогічної культури повинен змінити 
психологію та традиції нашої вищої школи, виробити і впровадити новітню філософію 
освітньої діяльності, сформувати нові принципи організації навчального процесу – це 
нові «технології» опанування знань, це новий тип відносин між викладачем і студентом. 
Система взаємодії викладача і студента повинна бути зрозумілою, чіткою і прозорою. 
Звернення уваги на цей аспект діяльності викладача зумовлений необхідністю перебудови 
традиційних форм, методів навчання у вищій школі, а особливо способів оцінювання 
його результатів. Запровадження модульно-рейтингової технології навчання у вищих 
навчальних закладах зумовило появу різних систем оцінювання. Як показує практика, 
часто вони є не сповна виважені самими викладачами, що примушує його в процесі ро-
боти підганяти результати оцінювання до відповідної системи балів, рейтингів тощо. У 
свою чергу така непідготовленість зумовлює високе психологічне напруження, роздра-
тування, нервозність, що потім змінюється на апатію та байдужість студента.
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Викладач своїм прикладом пропонує студентам культурну норму взаємин і 
спілкування і тим самим формує в майбутнього фахівця комунікативну компетентність, 
необхідну для вирішення завдань професійно-педагогічної діяльності: вміння чути і ро-
зуміти іншу людину, висловлювати свої думки і почуття, регулювати емоційну напругу у 
взаємодії з іншою людиною, діяти відповідно до розуміння події та ін. У цьому виховне 
значення педагогічного спілкування. 

Психолого-педагогічна культура викладача ВНЗ як складова академічної  культури – 
є чинником якісного освітнього процесу в університеті.
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УДК 378.147.34:378.4+645.849/378.096
ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У КОМПЕТЕНТ-
НІСНОМУ ПІДХОДІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «РАДІОЛОГІЯ» ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

В.М. Мацькевич1, Т.Л. Ленчук1, Ю.О. Мицик2, В.М. Рижик1 

1 – кафедра радіології та радіаційної медицини
 Івано-Франківський національний медичний університет;

2 – кафедра радіології та радіаційної медицини,
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Сучасні підходи в освіті, зокрема протягом останніх десятиліть, плавно змінились з цілей 
максимальної подачі інформації для її засвоєння здобувачу до постановки проблеми, яку студент 
навчається вирішувати, маючи в арсеналі отримані знання. За даними міжнародної експертної 
групи The International Competency-based Medical Education еволюція компетентністного 
підходу в медичній освіті пройшла розвиток від зосередженості на розробках навчальних 
програм, орієнтованих на час до студентоцентричності [1].

Для успішної реалізації саме компетентнісного підходу для навчання студентів дисципліни 
«Радіологія» на додипломному етапі використовуються різні методи моделювання проблемної 
ситуації згідно теми практичного заняття для вирішення її студентами. До таких завдань 
належать ситуативні задачі з подальшим описом розв’язку, які можна вирішувати, як самостійно, 
так і працюючи малими групами; тестові завдання вхідного та вихідного рівня знань, а також 
деколи тести використовуються як частина домашнього завдання, зокрема для ознайомлення 
студента з тестами із баз попередніх років у підготовці до підсумкового модульного контролю. 
Навчальні зображення можна надсилати для студентів індивідуально чи в групу чату за 
допомогою програм Forms, Teams у Microsoft Offi ce з поясненнями до знімків чи сканів або 
навпаки з завданням описати зображення студентами. Завантаження таких програм, як RadiAnt 
DICOM Viewer, eFilm не завжди є безкоштовним, займає додаткове місце у гаджеті студента та 
може бути заскладним у користуванні для третьокурсника, тому такі програми рекомендуємо 
застосовувати для показу викладачем цифрових радіологічних зображень під час занять на 
додипломному етапі, майстер-класів або для учасників студентського наукового гуртка. Завдання 
підручників у компетентнісному підході зміщуються з простої подачі інформації до наповнення 
у них додатково проблемними задачами та питаннями чи тестами для самооцінювання. Слід 
зазначити, що при наявності вище вказаних завдань у старих підручниках, вони є цілком 
придатними для втілення компетентністного підходу, якщо не містять застарілої інформації, 
яка є спростована чи переглянута на даний час. 

Описуючи компетентнісно-орієнтовану підготовку лікарів, J.R. Frank, А. Brightwell, N. Shah 
наголошують, що власне сам підхід не потрібно вважати за панацею в методиках викладання, а 
використовувати як доповнюючу опцію, тримаючи баланс між часоорієнтованістю, вивченням 
ґрунтовної інформації та результативністю [1, 2, 3].

Таким чином, додаткові ілюстративні матеріали у викладанні дисципліни «Радіологія» на 
додипломному етапі в компетентнісному підході, спрямовані на розвиток таких навиків, як 
робота у групі з покращенням комунікації, вирішення поставлених задач у власному темпі, але 
з можливістю досягнення найкращого результату для кожного з студентів індивідуально.

Список використаної літератури
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sed medical education: theory to practice. Med Teach. 2010;32(8):638-645. https://doi.org/10.3109/0
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2. Brightwell A, Grant J. Competency-based training: Who benefi ts? Postgrad Med 
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Все частіше вченими виголошується думка, що лекція у цифровому суспільстві перес-
тає бути єдиним джерелом інформації. Розвиток цифрових технологій, впровадження інфор-
маційно-комунікаційних технологій в освітній процес, поширення електронних освітніх ресур-
сів відкритого доступу, а також необхідність дотримання парадигми компетентнісного підходу 
в процесі підготовки фахівців зумовлюють пошук нових форм взаємодії викладачів і студентів.

Зміни в робочих програмах, а саме різке зменшення лекційних годин, останнього року 
заставляють переосмислити роль лекції та спосіб її організації. При зниження кількості 
лекцій до мінімуму необхідний перехід на електронний формат подання матеріалу. На лекції 
завдання лектора полягає в тому, щоб організувати процес навчання студента, окреслити об’єм 
матеріалу для вивчення, встановити основні зв’язки між темами, що вивчаються, показати 
зв’язок даного матеріалу з майбутньою практичною діяльністю студента. Для забезпечення 
компетентнісного підходу при поданні матеріалу на лекції слід максимально структурувати 
матеріал, з наведенням узагальнених схем, з активними гіперпосиланнями на достовірний 
матеріал чи відео, де студент може більш детально ознайомитись з матеріалом, що вивчається. 
Поряд з цим слід наголошувати на основних термінах та поняттях теми, щоб студент чув, як 
звучать нові терміни та їх пояснення. 

Зауважено, що зменшення кількості годин на лекційні заняття і збільшення їх на самостійну 
роботу не вирішує проблему пасивності студентів під час слухання лекцій, адже самостійну 
роботу важко контролювати, а за відсутності у студентів мотивації до навчання і навичок 
самостійно вчитися якість їх підготовки значно страждає. Гіперпосилання на інформаційні 
джерела, які подавались в лекції допомагають підготуватись до практичних занять, оскільки 
студенти на завжди мають бажання і доступ (в умовах карантину) до друкованої літератури в 
бібліотеках. Водночас посилання на достовірну інформацію показує де можна знайти матеріали 
для підготовки та убезпечує від отримання недостовірної інформації з неперевірених рефератів 
чи форумів, які в першу чергу знаходять студенти в мережі. 

Отож, середньостатистичний студент без мотивації, який включає лекцію на гаджеті, не 
буде її слухати, а тим більше конспектувати великий об’єм поданої фактичної інформації. 
Тому кожні 10-15 хв лекції потрібно стимулювати студентів: ставити проблемні запитання та 
обговорювати можливості їх рішення, чи використовувати певний інтерактивний контент, який 
знову сконцентрує увагу. Також збільшення часу на самостійне вивчення стимулює студента 
проводити більше часу не за підготовкою до занять, а до пошуку роботи. В такій ситуації 
студент змушений поєднувати навчання з роботою. Отже, самоосвітою можуть займатися лише 
матеріально незалежні і вмотивовані люди.

Слід зауважити, що під час викладання навчальних курсів навіть з переходом на онлайн 
лекція має переважно традиційну форму. Лектор виступає головним джерелом інформації, а 
студенти по ходу лекції повинні щось конспектувати. Така форма проведення лекційних занять 
останнім часом піддається критиці, особливо у контексті компетентнісного підходу.

Якість організації та проведення лекції залежить від багатьох чинників: належної підготовки, 
дотримання методики проведення, педагогічної майстерності лектора, вмотивованості аудито-
рії, налагодження педагогічної комунікації, управління пізнавальною діяльністю студентів, 
технічних умов.

Залишається усвідомити обмеження лекції та сконцентруватися на максимальному 
збільшенні їхнього «коефіцієнта корисної дії» шляхом використання нових можливостей, які 
відкриваються з доступом до інформації у всесвітній мережі інтернету.
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Сталий розвиток – це розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне 
виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, 
які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати 
життє діяльність теперішніх та майбутніх поколінь. Світове співтовариство визнало, що збалан-
сований розвиток повинен стати пріоритетом у міжнародному співробітництві. Реалізація ідей 
збалансованого розвитку потребує стратегічного підходу, який поки що відсутній в Україні.

Забезпечення збалансованого розвитку – це проблема зміни суспільних відносин і формува ння 
такого суспільства, яке не руйнуватиме середовище свого існування. Це зсув у ціннісних орієнтаціях 
багатьох людей. І починати цей зсув потрібно із якісного виховання молодого покоління.

Екологічна складова має стати основою та пріоритетом сучасної освіти, і особливо вищої 
освіти, яка формує соціально-економічні підвалини суспільства. Заклади вищої освіти виховують 
особистість, яка, в свою чергу, впливає на філософію соціуму, і саме характер взаємодії кожної 
окремої людини з довкіллям визначає реальні шляхи реалізації стратегії сталого розвитку. Тому 
на даному етапі важливим є створення такої комплексної системи освіти, в якій передбачено 
рівнозначний розвиток як соціально-економічної, так і екологічної складової. Екологізація вищої 
освіти має передбачати забезпечення неперервного процесу екологічного навчання для здобувачів 
вищої освіти. Досягти принципу неперервності можна двома шляхами. Перший передбачає 
врахування елементів освіти для сталого розвитку при складанні освітніх програм підготовки 
здобувачів, оскільки нові стандарти вищої освіти України  містять загальні компетентності, 
що вимагають усвідомлення цінності громадського суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, здатність зберігати та примножувати ці цінності у загальній системі знань про природу 
і суспільство, а також ведення здорового способу життя. Отже, необхідно наголошувати на 
необхідності введення нових екологічних дисциплін в програму підготовки здобувачів освіти 
«неекологічних» ЗВО. Прикладом таких дисциплін для медичного закладу можуть бути курси 
за вибором «Міцне здоров’я  та благополуччя в контексті сталого розвитку» та «Глобальні зміни 
клімату та їх вплив на здоров’я людини».

Інший варіант – це забезпечення формування екологічної культури шляхом екологізації всіх 
навчальних дисциплін, зокрема на прикладі іноземної мови, на заняттях з якої студент вчиться 
оцінювати і моделювати екологічні ситуації та збалансовувати свою діяльність таким чином, щоб не 
порушувати екологічну рівновагу. Так, різні форми та методи навчання сприятимуть екологічному 
вихованню здобувачів освіти та виховуватимуть любов до навколишнього світу.

Таким чином, екологізація освіти для «неекологічних» ЗВО − це формування системи знань 
та практичних навичок у майбутніх фахівців широкого кола спеціальностей шляхом додавання 
до освітньої програми курсів екологічного спрямування або поєднання різних форм та методів 
організації занять з усіх дисциплін. Це дозволить випускникам ЗВО в майбутньому вирішувати 
різноманітні екологічні проблеми і забезпечувати екологічну безпеку для суспільства.

Джерела:
1. Помазан, В.І. Екологічне виховання засобами іноземної мови / В.І. Помазан; наук. кер. Н.В. 

Таценко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної 
конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми: 
СумДУ, 2010. — С. 138-139.

2. Сафранов Т.А. Екологізація вищої освіти як важлива складова освіти для сталого розвитку 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу https://conf.ztu.edu.ua
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Для того, щоб навчити сучасного студента, зацікавити його майбутньою професією, 
вмотивувати до саморозвитку, необхідно, не тільки добре володіти матеріалом, але треба бути 
компетентним в новітніх актуальних методиках навчання.

Дисципліна «Фтизіатрія» залишається надзвичайно актуальною в період реформ 
фтизіатричної служби на тлі епідемії туберкульозу в нашій країні. В процесі підготовки 
спеціалістів використовуються: лекції, практичні та семінарські заняття. Однак, при відсутності 
нових підходів до викладення матеріалу студент, в більшій мірі, залишається пасивним слухачем 
та директивним виконавцем, особливо при дистанційному навчанні.

При викладанні дисципліни «Фтизіатрія» на 6 та 5 курсах студенти активно залучаються 
до роботи на занятті. На сайті Івано-Франківського національного медичного університету, в 
розділі (нашої) кафедри Фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб, створені 
папки для здобувачів різних спеціальностей, в яких знаходяться необхідні матеріали для під-
готовки до практичних занять, лекцій та самостійної роботи. Завдяки вільному доступу до ма-
теріалів, викладач має більше часу для вдосконалення клінічного мислення студента-медика.

Мозковий штурм дозволяє при роботі в групі досягнути найрізноманітніших ідей, що 
допомагають у вирішенні поставленої проблеми. Робота відбувається за участі всіє клінічної 
підгрупи. За використання даної методики відбувається механізм взаємообміну між викладачем 
і студентом професійно-рольових функцій. Це дозволяє здобувачам висловити думки, 
моделювати власні роздуми, щодо обговорюваних проблем; знімається нервове напруження. 
Відбувається зміна навчального процесу у взаємонавчання, співпрацю студентів і викладачів 
як рівноправних суб’єктів на основі взаєморозуміння, координації, узгодження (формування 
спільної мети, намірів, мотивації спілкування).

Завдяки мисленню та прагненню знайти кращий розв›язок поставлених завдань та 
технології колективного обговорення формується вміння працювати в команді. Це вмотивовує 
майбутніх спеціалістів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати 
свої думки. Дана методика полягає в тому, щоб зібрати якомога більше ідей, щодо вирішення 
поставленої проблеми, від усіх студентів протягом обмеженого періоду часу.

Технологія дозволяє вільно вступати в дискусію, навчає колегіальності, покращує 
комунікативні здібності здобувачів. Студенти-медики 6 і 5 курсу повинні володіти навиками 
висловлювання власного бачення вирішення поставленої задачі, і відповідно розуміти і вміти 
пояснити алгоритм роботи з пацієнтом фтизіатричного профілю.
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УДК 613.12+341.31
ПРОГНОЗ ЩОДО КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН В УМОВАХ ВІЙНИ

Г. В. Микула

Кафедра гігієни та екології
Кафедра гігієни та екології в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року бере участь у 
проекті «Цифрове навчання в сфері впливу зміни клімату на здоров›я» (Німеччина, Гамбурзь-
кий університет прикладних наук, факультет наук про життя, науково-трансферний центр 

«Сталий розвиток та управління зміною клімату»).
Івано-Франківський національний медичний університет

Уперше запроваджено вивчення вибіркових дисциплін студентами 5 курсу спеціальності 
222 Медицина: ВК ЦСР 13 «Кліматичні зміни», ВК ЦСР 3 «Міцне здоров›я та добробут». На 
вивчення дисциплін передбачено по 90 годин (3,0 кредити ЄКТС): 10 годин - лекцій, 44 години 
- практичних занять, 36 годин – самостійна позааудиторна робота.

Студенти повинні знати, що повномасштабне вторгнення Росії до України завдає великої 
шкоди. Зараз неможливо оцінити вплив війни на довкілля. Відбувається руйнування екосистем, 
забруднення грунтів, зменшується біорізноманіття, зростає кількість шкідників у лісах. Активна 
фаза бойових дій в Україні може стати однією з найважливіших причин зміни клімату. Війна 
(вибухи й пожежі) суттєво впливають на атмосферу. В результаті військових дій в атмосферу 
викидаються продукти детонації ракет і артилерійських снарядів, в атмосферу попадають 
продукти горіння. Пожежі відбуваються в природних екосистемах і провокують викиди сажі та 
газо-аерозольних домішок. Викиди парникових газів, які спричиняють літаки, ракети і важка 
техніка, що працює на дизелі, призводить до утворення шкідливих сполук.

Всі ефекти від військових дій відбуваються в тропосфері: виникають у приземному шарі 
на висоті 15-20 м і потім переносяться на декілька кілометрів вгору, бо тропосфера в наших 
широтах сягає 12-14 км.

Усі ці забруднення мають негативні наслідки і поділяються на 3 групи: метеорологічні, 
погодні, кліматичні. «Метеорологічні» ефекти бойових дій змінюють оптичні та фізико-хімічні 
характеристики атмосфери (помутніння, утворення газових та аерозольних речовин тощо). 
Кажучи про «погодні та кліматичні наслідки», йдеться про різноманітні газово-аерозольні 
домішки, грунтові частинки та інші продукти горіння, які спричиняють конденсацію. Вони 
призводять до збільшення хмарності, почастішання опадів (у тому числі кислотні дощі) та 
посилення грому і грози.

У війну включились США, ЄС. Вони почали запускати свої військово-промислові комплекси, 
які є дуже енергоємними і додатково викидають в атмосферу парникові гази. Ці викиди мають 
значно більші кліматичні ефекти, вони глобально можуть впливати на цілі регіони у терміни 
від кількох місяців до кількох років.

Оскільки очікується значне хімічне забруднення грунтів і вод, важливо після війни подбати 
про ефективну систему моніторингу стану довкілля, яка б дозволила зафіксувати реальний 
об’єм завданої шкоди довкіллю та дозволила вжити найефективніших заходів, щоб уникнути 
подальшого погіршення ситуації та, щоб відновити екосистеми до безпечного стану – і для 
людини, і для дикої природи.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації зміни клімату розтягнуться щонайменше 
на 30 років. Вже зараз у регіонах України можна спостерігати метеорологічні зміни.

Таким чином, важливо, щоб план відновлення України включав заходи з відновлення та 
збереження екосистем, а до планів з відбудови населених пунктів включати природо-орієнтовані 
рішення та заходи з адаптації до зміни клімату.
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УДК 371.4+371.322+378.147
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ПАТОЛОГІЧНОЇ 
АНАТОМІЇ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРО-

СТІР 

Михайлюк І.О., Шпільчак Л.Я.*

Кафедра патологічної анатомії 
Кафедра мовознавства*

Івано-Франківський національний медичний університет

На сьогоднішній день відбувається активна інтеграція нашої країни в єдиний освітній 
Європейський простір, яка полягає у реформуванні та модернізації вищої освіти через сучасні 
технології реорганізації навчального процесу, результатом яких є підвищення якості навчання. 

Інтеграція навчання медицини українських студентів в освітній простір Європи являється 
актуальним і важливим завданням, необхідним для оволодіння нашими студентами сучасних 
методів діагностики, лікування та профілактики захворювань. Крім того, підготовка майбутніх 
лікарів на рівні міжнародних стандартів є одним із найважливіших стратегічних завдань 
вищої освіти України. Дана проблема передбачає перш за все перегляд навчальних програм з 
дисципліни, методичних та методологічних основ її вивчення, а також забезпечення студентів 
сучасними навчальними матеріалами.

Проведений нами аналіз навчальних програм з патоморфології, зокрема  розділу «Загальна 
патологія» показав, що в більшості країн Європи вивчення загальної патології включає 
наступні розділи: 1. Патологія клітини. 2. Запалення і процеси репарації. 3. Розлади кровообігу. 
4. Імунопатологічні процеси. 5. Новоутвори. 6. Генетичні порушення. 

При вивчення усіх зазначених розділів значна увага приділяється сучасним аспектам 
патології клітини та розвитку патологічних процесів на молекулярному рівні, базуючись при 
цьому на останніх досягненнях наукових досліджень. 

Порявняння навчальної літератури для студентів, з наявною такою в Україні, свідчить про 
значне відставанні в подачі сучасних поглядів на розвиток, перебіг та завершення багатьох 
патологічних процесів і потребує перегляду. 

Таким чином, ознайомлення з навчальним процесом більшості країн Європи, зокрема, 
навчальними планами з патоморфології, методичними матеріалами та іншою навчальною 
літературою (методичними і навчальними посібниками, атласами) свідчить про те, що для 
інтеграції в європейський навчальний простір  необхідна подальша реорганізація навчального 
процесу в нашій країні з розробкою навчальних планів, підготовка навчальної літератури для 
студентів з включенням в них сучасних поглядів на основи біології та медицини.  
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УДК 658.3.007:331.108.43
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

І.С. Михалойко, В.Я. Камінський,  Ю.В. Дельва, М.Я. Гуменюк

Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. акад. Є.М. Нейка, 
Івано-Франківський національний медичний університет

Навчання у вищому закладі для сучасної молодої людини один з найважливіших періодів 
її життєдіяльності, особистісного зростання та становлення як фахівця, де формуються його 
професійні якості, інтереси, потреби, творчі здібності, зростає загальний рівень культури. 
Оскільки студент знайомиться з новими формами діяльності, спілкування, дозвілля, співвідно-
сить власні сподівання з реальністю, формує нове ставлення до навчальної діяльності. Тому 
процес адаптації майбутніх фахівців до умов вищого навчального закладу є важливим етапом 
професійної підготовки.

У процесі навчання у ВНЗ молода людина адаптується до нових соціальних умов, отримує 
певні знання та уміння, які допоможуть їй у подальшому житті. Поняття адаптації можна 
розглядати як процес пристосування індивіда до нових умов, входження до нового соціального 
середовища, засвоєння норм такого середовища та вироблення нової моделі поведінки.

У соціально-педагогічних дослідженнях розглядають такі форми адаптації студентів-
першокурсників до навчання у ВНЗ: - формальна – пізнавально-інформаційне пристосування до 
нового оточення, структури вищої школи, змісту навчання в ній, її традицій, своїх обов›язків. Стан 
маргінальності між уже не школярем, але й ще не студентом, характерний для першокурсників. 
Саме цим пояснюються розтягнені строки адаптації студентів-першокурсників до нової 
системи навчання, до нового способу життя, утворення нового динамічного стереотипу, і є 
однією із причин низької успішності студентів першого курсу під час зимової сесії; - соціально-
психологічна (суспільна) – процес внутрішньої інтеграції (об›єднання) групи студентів-
першокурсників та інтеграцію цієї групи зі студентським оточенням в цілому. У цьому контексті 
основною функцією адаптації є прийняття індивідуумом норм і цінностей нового соціального 
середовища, форм соціальної взаємодії, які в ньому склалися, формальних і неформальних 
зв›язків, а також форм навчальної діяльності; - дидактична – проблема підготовки до нових 
форм і методів навчальної роботи у вищому навчальному закладі, що відображає, в першу 
чергу, інтелектуальні можливості студентів-першокурсників. Період адаптації проходять не 
всі однаково. Залежно від активності особистості адаптивний процес може бути двох видів: 
активне адаптування; пасивне, конформне прийняття цілей і цінностей нової соціальної групи.

Критеріями успішної соціальної адаптації студента є задоволеність своїм статусом, 
усвідомлення себе членом групи, налагодження конструктивних взаємин з одногрупниками, 
розвинуті комунікативні здібності. Проте, у 35 % студентів адаптованості до умов вищого 
навчаль ного закладу не настає. Навіть на випускному курсі можна виявити особистостей, 
які «застрягли» на етапі адаптації, пройшли його невдало і не повною мірою скористалися 
всіма можливостями, які дає навчання у вищому навчальному закладі. Тому процес адаптації 
студентів можна розглядати як комплексну проблему, адже їм доводиться пристосовуватись до 
зміни відпочинку і праці, до нової системи навчання та входження в новий колектив.
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УДК: 378.147+614.253+611
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ 

ДИТЯЧОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

В.А. Міськів, О.Я. Жураківська, М.О. Кулинич-Міськів,  І.О. Костіцька, У.М. Дутчак, 
О.В. Антимис, А.Б. Гречин, В.М. Перцович, І.С. Тимків

Кафедра анатомії людини
Івано-Франківський національний медичний університет, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Га-

лицька, 2, Україна, тел. 0979217969, miskivv@gmail.com 

Тривалі епідемічні процеси зумовлені пандемією Covid-19 призвели до необхідності 
вимушеної адаптації та екстреного впровадження змішаної форми навчання для студентів 
медичних ЗВО. Незважаючи на актуальність пандемії коронавірусу в світі, в Україні основним 
бар’єром для офлайн навчання є військові дії. З початком останніх саме дистанційне навчання 
стало основним джерелом знань, а медичні університети намагаються адаптувати до вимог 
часу свої попередні досягнення в системі викладання.

На чільне місце, після затвердження Урядом України «Стратегії розвитку медичної освіти», 
яка головною цінністю медичної системи ставить пацієнта, серед яких найважливішими, 
як відомо, є діти, виходить пацієнт-центричний метод викладання. Навчання фахового та 
вмотивованого медика зараз дозволить покращити якість надання кваліфікованої медичної 
допомоги в майбутньому.  Саме «Стратегія» в поєднанні з «Законом України про вищу освіту» 
внесли свої корективи в особливості функціонування закладів освіти та обумовили перегляд 
основних напрямків освітньої політики, що охарактеризувалось необхідністю синхронізації 
системи підготовки медиків із сучасними темпами та напрямками реформ у медицині.

Наявний рівень розвитку інформаційних технологій дозволяє викладачам рівноцінно 
відповісти на вищенаведені виклики і як наслідок, викладання має бути гнучким та потребує 
постійного вдосконалення. Фундаментальним засобом унаочнення та вивчення анатомії  є 
робота з трупним матеріалом, але в світлі останніх тенденцій, як інноваційні методики навчання 
анатомії активно впроваджуються «електронні атласи», які стали динамічною основою для 
вирішення проблеми навчання студента-медика.

У процесі викладання анатомії людини з особливостями дитячого віку необхідно враховува-
ти етапність вивчення дисципліни. На першому етапі викладач намагається максимально 
повно надати інформацію шляхом демонстрації її у графічному та текстовому форматі на 
основі хмарних сервісів MS Teams. На кафедрі використовуються розроблені досвідченими 
викладачами та впроваджені в навчальний процес презентації до кожного практичного заня-
ття, які містять світлини анатомічних препаратів найвищої якості доповнені текстовими 
коментарями.

На етапі оцінки теоретичних знань студентів кафедрою активно застосовується комп›ютерне 
тестування, оскільки за допомогою вибору відповіді із запропонованих варіантів значно зростає 
можливість студентів продемонструвати свої знання. Програма комп›ютерного тестування 
має навчаючий розділ, що сприяє засвоєнню пройденого матеріалу, а завдяки використанню 
графічних тестів сприяє візуальному формуванню ланцюжків взаємопов’язаних процесів. 
Електронні засоби навчання дозволяють підвищувати якість і скорочують час навчання, 
покращують мотивацію а раціоналізація візуальної та практичної діяльності студента дозволяє 
трансформувати отримані навички на глибший рівень запам’ятовування.

Наступний етап вивчення предмету передбачає комплексність диференціації навчання 
шляхом поглиблення сфери впровадження отриманих знань з використанням клінічно-
орієнтованих завдань. Саме вирішення задач із бази даних ліцензійного іспиту «КРОК-1», є 
головною умовою якісної підготовки лікаря-педіатра. Дані задачі формують основу для розвитку 
пізнавальної функції, оскільки їх вирішення є підґрунтям до усвідомлення ролі теоретичного 
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вивчення анатомії людини в напрямку застосування отриманих знань в професійній діяльності 
та формує стереотип рішень для типових клінічних ситуацій, а в процесі колективного 
обговорення результатів та варіантів відповіді з обґрунтовуванням оптимального рішення 
проблеми відбувається процес підготовки майбутнього лікаря до їх прийняття. На даному 
етапі заняття добре себе зарекомендувала методика навчання за принципом дискусії, дебатів 
чи полеміки. Оскільки цей процес чітко організований, викладач може скеровувати дискусію, 
сприяючи всебічному розгляду проблемного питання, акцентуючи увагу на практично-
орієнтованій частині тематики.

Висновок: Таким чином одним із головних завдань навчання на теоретичних кафедрах 
є формування практично-орієнтованого та пацієнт-центричного мислення у студентів, 
а ключовим фактором в організації і проведення занять із студентами лежить принцип 
індивідуального підходу до кожного. Сучасні технології сприяють урізноманітненню процесів 
контролю, що дозволяє зробити викладання більше індивідуально орієнтованим але жодним 
чином не зменшують потреби у використанні натуральних анатомічних препаратів, і вирішення 
цієї проблеми вимагає подальших зусиль.
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УДК  378.147
ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД КОНКУРЕНТНИХ ГРУП ПРИ ВИВЧЕННІ ФУНДА-

МЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

М.І. Мойсеєнко, У.М. Писклинець, О.В. Мойсеєнко*

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
Івано-Франківський національний медичний університет

*Кафедра комп’ютерних систем і мереж
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Медична та біологічна фізика у вищій медичній освіті є однією з фундаментальних 
дисциплін, яка формує основи біофізичної грамотності і дає глибокі знання про явища живої 
природи, що відбуваються на всіх рівнях її організації, механізми дії зовнішніх полів на організм 
людини, які лежать в основі сучасної електронної медичної апаратури та визначають головні 
принципи її роботи i використання.

Впровадження методу конкурентних груп як інтерактивної технології при вивченні медичної 
та біологічної фізики у вищих медичних навчальних закладах сприяє системному формуванню 
знань, дозволяє активізувати міжпредметні зв’язки, більш повно реалізувати взаємозв’язок теорії 
та практики в навчально-професійній діяльності, підсилити роль самоосвіти, самонавчання, 
саморозвитку, цілеспрямовано формувати професійно значущі якості висококваліфікованого, 
конкурентоспроможного на сучасному ринку праці фахівця-медика.

На підготовчому етапі студентам попередньо повідомляється методика проведення 
практичного заняття з використанням методу конкурентних груп, тема, план заняття та 
рекомендована література.

Для залучення всіх студентів на занятті до активного творчого мислення, продуктивної 
синтетичної діяльності необхідно формувати конкурентні групи таким чином, щоб кожна із 
них містила студентів з дуже високим, високим, середнім та низьким рівнями знань. Учасники 
конкурентної групи шляхом голосування вибирають керівника або спікера групи, який 
заохочує групу до роботи, визначає доповідача, а також секретаря, який веде записи результатів 
роботи групи. Крім того окремо формується експертна група з сильніших студентів, вони 
працюють самостійно, а при оголошенні відповідей доповідачами кожної конкурентної групи 
їх рецензують та приймають участь в оцінюванні.

Всі конкурентні групи студентів отримують одні й ті ж види завдань, на які потрібно 
найбільш швидко дати правильні рішення. В межах конкурентної групи студенти під керів-
ництвом спікера формують колективну відповідь на поставлене завдання, застосовуючи методи 
діалогу, полілогу та дискусії.

На початку практичного заняття контроль вихідного рівня знань студентів проводиться 
шляхом експрес-тестування. Кожний студент із конкурентних груп за допомогою планшета або 
іншого гаджета заходить на веб-сторінку для проходження тестування та отримує 10 тестових 
завдань, на які потрібно дати відповіді в межах до 7 хв. За такий вид роботи студент отримує: 3 
бали, якщо вірно відповідає на 10 поставлених питань, 2 бали – 8 або 9 поставлених питань. 1 
бал – 6 або 7 поставлених питань, 0 балів – 5 і менше поставлених питань. Таким чином, у ході 
проведення тестового контролю кожний студент здобуває свої перші бали, а також секретарі 
конкурентних груп підсумовують бали за даний вид роботи для групи загалом.

Після цього на практичному занятті проводиться розгляд та вирішення конкурентними 
групами основних практично-орієнтованих завдань середньої та підвищеної складності. 
Оцінювання рівня знань та практичних навичок студентів проводиться у бальній системі згідно 
робочої програми з дисципліни.

Таким чином, при вивченні базових теоретичних дисциплін, зокрема медичної та 
біологічної фізики, у системі підготовки лікарів, важливу роль відіграють сучасні інтерактивні 
технології. Вони дають можливість вивести майбутніх фахівців на вищий рівень компетентності 
та професіоналізму, що відповідає вимогам європейського освітнього простору і є сьогодні 
пріоритетним напрямком розвитку медичної освіти в Україні.
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УДК: 378.147+614.253.4
МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА МЕДІАОСВІТА, ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНЇ ПІДГО-

ТОВКИ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ. 

О.Б. Молодовець, О.М. Островська, І.Я. Макойда, О.П. Мельник-Шеремета, Зубань 
А.Б., Л.В.Чайгирева 

Кафедра фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб 
Івано-Франківський національний медичний університет

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 2

Медіаграмотність визнана однією з ключових навичок XXI століття  великою кількістю 
інституцій — від релігійних до світових глобальних організацій. Українське суспільство 
потребує цього, особливо тепер, у період військово-громадянської кризи, коли медіаспоживач 
перебуває ніби у «лійці» інформаційних потоків. Історичний досвід показує, що мас-медіа 
здатні слугувати різним цілям: нести пізнавальну інформацію людям, розвивати в них почуття 
власної гідності, а можуть духовно підкоряти, дезінформувати і залякувати, розпалювати 
масову ненависть, сіяти недовіру і страх. Відомо, що вплив мас-медіа відбувається через вплив 
на інтелект і почуття людини. Суспільству необхідні медіа, як самостійна сила, незалежна від 
держави, тому що тільки за таких умов вони виконуватимуть свою роль. Саме використання 
медіа з метою маніпулювання являє собою найбільшу небезпеку для  демократичного 
суспільства, через приховане керування свідомістю та поведінкою людей, щоб примусити їх 
діяти (або не діяти) всупереч власним інтересам.

Розвиток сучасних медіа, широке використання інтерактивних систем комунікації, 
спричинює зміни у ставленні студентів до оточуючого світу і потребує їх  вмілого і безпечного 
користування інформаційно-комунікаційними технологіями та системами мас-медіа, що 
пояснює необхідність у розвитку медіаосвіти. 

Медіаосвіта в сучасному світі розглядається як процес розвитку особистості на матеріалі 
і за допомогою засобів масової комунікації (медіа) з метою формування культури спілкування 
з медіа, творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, умінь повноцінного 
сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів, навчання різним формам самовира-
ження за допомогою медіатехніки. 

Таким чином, сучасний студент має орієнтуватися в сьогоднішньому медіапросторі, 
розуміти основні принципи функціонування різних видів засобів масової інформації, 
розрізняти та застосовувати методики організації професійної діяльності з використанням 
технології мультимедіа, збирати, обробляти, зберігати та передавати інформацію з урахуванням 
пріоритетів професійної діяльності, самостійно створювати медіаповідомлення в галузі 
професійної діяльності.
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УДК 37.013.77+130.2
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВ-

НИКІВ 

Налужна ТВ, Левандовська ХВ, Якубовська ІО, Кримець СА. 

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
Івано-Франківський національний медичний університет

Вступ. Психолого-педагогічну культуру науково-педагогічного працівника можна визначи-
ти, по-перше, як засвоєння ним педагогічних та психологічних знань та навичок, коли вони 
органічно поєднуються зі знаннями сучасної соціо-культурної ситуації і становлять своєрідний 
психолого-педагогічний світогляд; по-друге, як здатність особистості творчо мислити та пос-
тійно самовдосконалюватися, займатися самоосвітою; по-третє, як сукупність соціально значу-
щих якостей. 

Основна частина. Формування психолого-педагогічної культури науково-педагогічного 
працівника – це нагромадження знань, досвіду та якісна реалізація їх у діяльності та поведінці 
особистості. Особливого значення набуває культура спілкування викладача. У процесі своєї 
діяльності він спілкується з студентами , які дуже відрізняються за своїми індивідуальними 
властивостями, темпераментом, характером. Тому, викладач-медик високого рівня психолого-
-педагогічної культури – це не тільки фахівець, що діагностує і лікує, а й педагог, психолог. Він 
повинен мати уявлення про всі психологічні типи характерів, темпераментів студентів, володіти 
різними методиками впливу на них. Це допоможе йому побудувати правильну навчально-
-методичну і виховну роботу, краще впливати на студентів. Викладач, компетентний у галузі 
педагогіки та психології, буде здатний прогнозувати наслідки своєї професійної педагогічної 
творчості.

Процес формування та розвитку психолого-педагогічної культури повинен змінити 
психологію та традиції нашої вищої школи, виробити і впровадити новітню філософію 
освітньої діяльності, сформувати нові принципи організації навчального процесу – це нові 
«технології» опанування знань, це новий тип відносин між викладачем і студентом. Система 
взаємодії викладача і студента повинна бути зрозумілою, чіткою і прозорою.

Викладач своїм прикладом пропонує студентам культурну норму взаємин і спілкування 
і тим самим формує в майбутнього фахівця комунікативну компетентність, необхідну для 
вирішення завдань професійно-педагогічної діяльності: вміння чути і розуміти іншу людину, 
висловлювати свої думки і почуття, регулювати емоційну напругу у взаємодії з іншою людиною, 
діяти відповідно до розуміння події та ін. У цьому виховне значення педагогічного спілкування.

Висновки. Отже, на нашу думку, важливими елементами високого рівня діяльності 
викладача ВНЗ з високим рівнем психолого-педагогічної культури повинні бути:

1) уміння викладача встановлювати особливий тип взаємовідносин, який сприяє розвитку 
і розкриттю наявних та потенційних можливостей студента.

2) розвиток критичного, рефлексивного мислення викладача, який виступає основною 
умовою складання як власної стратегії руху на шляху пошуку найефективніших способів 
педагогічної діяльності, так і прогнозування руху студента в освітньому просторі.

Якісний освітній процес повинен опиратися на певний комплекс етичних та корпоративних 
цінностей, способи їх реалізації в конкретних умовах життя викладацької спільноти університету. 
Саме такі цінності і творять психолого-педагогічну культуру як складову академічної культури.
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УДК: 37.018.43: 611.018
ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІ-

ОЛОГІЯ” ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

З.М. Небесна, Н.В. Огінська, І.Б. Гетманюк

Кафедра гістології та ембріології
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

 
У сучасних реаліях життя настала цифрова епоха онлайн-навчання, яка забезпечила 

безперервність надання освітніх послуг у вищих навчальних закладах. Відбулася модернізація 
освітнього процесу до якісно нової дистанційної форми навчання для всіх здобувачів вищої 
освіти із використанням комп’ютерних технологій. Підґрунтям для ефективного онлайн-
навчання є вибір безпечної і надійної платформи відеозв’язку, яка забезпечує командну роботу, 
володіє сучасним інтерфейсом та інструментами для демонстрації навчальних матеріалів. У 
Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського впроваджено 
найбільш досконалу навчальну платформу Microsoft Teams від Microsoft у поєднанні із 
модульним об’єктно-орієнтованим динамічним навчальним середовищем “Moodle”. Викладачі 
кафедри гістології та ембріології із набуттям технологічної грамотності адаптували методику 
проведення практичного заняття та підтримували її на належному рівні. 

 Організаційна структура заняття була інтегрована в онлайн-режим та надала умови для 
комфортних, сприятливих умов засвоєння здобувачами вищої освіти навчального теоретичного 
матеріалу з дисципліни “Гістологія, цитологія та ембріологія” і успішного оволодіння 
практичними навичками та вміннями, набуттям необхідних компетентностей. Завдяки 
можливостям Microsoft Teams вдалося забезпечити демонстрацію та вивчення гістологічних 
препаратів на мікроскопічному та ультраструктурному рівнях. Цифрова дошка, яка інтегрована 
у дану навчальну платформу дозволила пояснювати шляхом малювання гістологічних 
структур відповідно до теми практичного заняття на цифровому полі для кращого сприйняття і 
засвоєння матеріалу здобувачами. Обговорення ситуаційних задач відбувалося шляхом дискусії 
із використанням функції піднятої руки, яка дозволяє висловлюватися, не заважаючи іншим, 
вислуховувати логічні відповіді студентів на основі здобутих знань та пояснень викладача. 

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали опитування практичних навичок 
здобувачів вищої освіти шляхом ідентифікації гістологічних препаратів світлової та електронної 
мікроскопії із використанням інноваційних методів навчання, зокрема, мультимедійних 
презентацій із базою мікрофотографій та електронограм. Перевірка знань здійснювалася 
шляхом усного опитування у Microsoft Teams і тестовою частиною, яку студенти виконували 
у віртуальному навчальному середовищі Moodle із обмеженими часовими рамками. Поточна 
успішність відображалася у електронному журналі автоматизованої системи управління.

Таким чином, викладачі кафедри гістології та ембріології ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського 
якісно проводили підготовку студентів щодо засвоєння знань, забезпечували підвищення рівня 
оволодіння компетентностями здобувачів вищої освіти із дисципліни “Гістологія, цитологія та 
ембріологія” із врахуванням теоретичної, практичної та контролюючої частин. Незважаючи 
на зміну переходу класичного університету до віртуального, від аудиторних занять до 
комп’ютерних освітніх програм і платформ, головним принципом навчання залишається 
особистісно-орієнтований підхід, створення необхідних і достатніх умов для його розвитку, 
що дозволяє значно підвищити рівень успішності мотивованих студентів.
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УДК: 378.147+614.253.4
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ  
СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТАЙМ-

МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕДІАТРІЇ

І.С. Недоступ, Р.З. Ган, Б.М. Павликівська, Н.С. Костишин, Б.Н. Ткач, І.В. Казімирчук*

Кафедра пропедевтики педіатрії
*Фаховий медичний коледж

Івано-Франківський національний медичний університет

Пріоритетним завданням сучасного освітнього процесу  стала  індивідуалізація професійно 
орієнтованого навчання шляхом підготовки студента до існування в глобалізованому світі. Серед 
шляхів підвищення ефективності навчального процесу в педіатрії важливим є застосування 
часової компетентності тайм-менеджменту як вміння управляти собою і часом, щоб встигнути 
все зробити. Але це вдається не багатьом. Тому проблема ефективного використання робочого 
часу продовжує залишатися актуальною і для викладача, і для студента. Завдяки оволодінню 
часовою компетентністю студент набуває вміння ставити і досягати цілі, правильно визначати 
пріоритети та відрізняти важливі завдання від другорядних. Визначення пріоритетів є досить 
складним завданням. У світовій практиці широко застосовуються такі технології визначення 
пріоритетності справ як метод «Альпи», матриця Ейзенхауера, принцип Парето, «АВС-
аналіз». Метод «Альпи» при підготовці до занять включає в себе п’ять стадій: складання 
переліку завдань; визначення витрат часу на кожне завдання; резервування часу; ухвалення 
рішень за пріоритетами; контроль за виконанням завдань/облік незробленого. Він є простим та 
ефективним для складання щоденного плану дій. Визначивши пріоритетність справ, студент 
переходить до вибору одного з методів тайм-менеджменту, до яких відносять  «Pomodoro», 
«з’їсти жабу на сніданок», метод «швейцарського сиру», «з’їсти слона по шматочках». Суть 
методу «Pomodoro» полягає в тому, що студент може максимально ефективно виконувати 
завдання протягом 25-30 хвилин (це один помідор). Далі потрібно зробити невелику перерву 
протягом 5 хвилин. Через 2 години, коли вже «з’їв» 4 помідори, слід зробити перерву на 15-
20 хвилин та переключити увагу на інший вид діяльності (розслабитись, походити, зробити 
зарядку тощо). В такий спосіб можна готуватись до практичного заняття. Студент також може 
обирати метод «з’їсти жабу на сніданок», якщо в переліку справ є найбільш важкі/нецікаві/
огидні «жаби». У вихідні зранку почати готуватись до модуля з проблемного предмета, 
щоб після  вивчення матеріалу відчути приплив сил та енергії для виконання наступних 
завдань. Розподіляти «жаби» слід рівномірно протягом  тижня і «їсти» не більше 2-х зранку. 
Ліквідовувати «жабу» слід спокійно, не провокуючи власний стрес. Під методом «з’їсти слона 
по шматочках» у тайм-менеджменті прийнято вважати великий об’єм роботи, що потребує 
багато сил/енергії/часу (студентська навчальна історія хвороби, мультимедійна презентація 
на конференцію,  відео ролик з алгоритмом практичного навику тощо). Для цього потрібно 
розділити «слона» на основні «шматочки», продумати послідовність дій, встановити терміни 
їх виконання та йти до мети, визначивши SMART-цілі (форма цілі SMART означає: S-specifi c, 
M-measurable, A-assignable, T-time-related/конкретна, вимірювальна, що має виконавця, реаліс-
тична, обмежена в часі ціль) та отримуючи задоволення від поетапно виконаної роботи. Метод 
«швейцарського сиру» означає найбільш приємні та виконані справи у вигляді дірочок в сирі.  
Студент - це «мишка», що насолоджується сиром. Сувора послідовність справ не потрібна. 
Наситившись приємним відчуттям та отримавши заряд енергії, слід поетапно переходите до 
менш цікавих/неприємних справ. Методом «швейцарського сиру» можна виконувати тести 
для самоконтролю – спочатку ті, де впевнений у правильній відповіді, а потім повернутись 
до пропущених/складніших. Студент може обрати той метод, який найбільше  враховує його 
особистісні риси, добові біоритми та спосіб життя. 

Таким чином, індивідуалізація професійно орієнтованого навчання студентів ВНМЗ 
шляхом поєднання технологій і методів тайм-менеджменту дасть змогу активізувати навчальний 
процес та  ефективніше досягати поставлених цілей при вивченні педіатрії.
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УДК: 378.147+37.091.12.011.3-051
 ПРО РЕЙТИНГ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  ВИКЛАДАЧА ІФНМУ.

Х.Я.Николайчук, І.О.Буянова, І.О.Тороус, В.Т.Кузенко, О.П.Кухта.

Кафедра дерматології та венерології
Івано-Франківський національний медичний університет

Конкурентоспроможність викладача - це одна з фахових компетентностей  науково-
педагогічного працівника. В ІФНМУ саме від неї значною мірою залежить ефективність 
розвитку особистості студента-медика та в подальшому успіх випускника нашого університету 
у площині працевлаштування та кар’єрного зростання.

Даний критерій є тісно пов’язаний з рейтингом викладача, що є результатом діяльності 
самого викладача і відображається в  успішності,  популярності, авторитеті та повазі  у 
професійному середовищі, в т.ч. серед студентів ІФНМУ.

Існують різні підходи до розуміння сутності поняття «конкурентоспроможність викладача 
вищої школи», адже це особистість, яка формується в результаті взаємовпливу оточуючого 
середовища, специфіки роботи, темпераменту та цілей, які переслідує викладач.

Будь-які педагогічні інновації, такі як авторські ідеї, стратегії, пропозиції щодо розв’язання 
різноманітних педагогічних проблем  є цінною характеристикою креативності викладача. 
Результатом інноваційної педагогічної діяльності є зростання педагогічної майстерності 
викладача за рахунок самовдосконалення. Важливе місце у структурі особистості сучасного 
викладача, в тому числі і медичного університету, займає мотиваційна сфера, бо вона визначає 
пізнавальну і творчу активність.

В умовах здорової конкуренції заслужити авторитет і повагу серед  студентів не так легко 
і швидко.  Для цього потрібно мати особистісне прагнення до саморозвитку (удосконалення, 
досягнення нових вершин, всебічна розвиненість), вміти побудувати розумні бар’єри зі 
студентами, створити і підтримувати комфортні умови для них, а ще - креативність, впевненість 
і почуття відповідальності за свою роботу.

Аналізуючи свою викладацьку роботу, вимальовуються певні аспекти, на яких хочеться 
наголосити. Сучасні студенти, вивчаючи дерматовенерологію чи будь-яку іншу клінічну 
дисципліну, вимагають від викладача більшого, а ніж «суху» теорію, обмежену навчальним 
підручником.  Для активного засвоєння матеріалу, окрім наочних матеріалів (у вигляді 
фотозадач чи реального пацієнта), потрібні цікаві факти з практики викладача-лікаря і реальні 
клінічні головоломки. Щоб розрядити напружену обстановку в навчальному процесі найкраще 
підходять кумедні історії, знову ж таки з практики викладача, а не видумані чи запозичені.

Викладач креативний, з багатим досвідом лікарської практики, який володіє іноземними 
мовами, безперервно бере участь у конференціях, ділиться сучасними досягненнями науки та 
новітніми методами лікування зі студентами, може похвалитися своїми здобутками, вихований 
у спілкуванні  – є безцінним, бо вміє зацікавити своєю дисципліною і викликати захоплення 
собою, як особистістю.  Такого викладача будуть поважати, пам’ятати, а по закінченню 
університету молоді лікарі ще й виберуть для себе той фах, при вивченні розділу медицини 
якого мали найбільшу зацікавленість.  

Прив′язати любов до медицини та своєї дисципліни зокрема, дати зрозуміти, що це  є не 
легкою, але дуже цікавою наукою,  подарувати тільки позитивні емоції при її вивченні – ось 
це та мета, над якою працює кожен викладач нашого медичного  університету. Якщо авторитет 
викладача серед студентів росте, то це позитивно впливає і на загальну  успішність університету. 
А це вже не звичайні статистичні цифри в рейтинговому списку, а реклама нашого університету 
і на міжнародному рівні.
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УДК: 616.314.77+616.314-78
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ  ХВОРИХ  м. ІВАНО - 
ФРАНКІВСЬКА ТА  ОБЛАСТІ  ЕСТЕТИЧНИМИ НЕЗНІМНИМИ  ЗУБНИМИ 

ПРОТЕЗАМИ

 З.Р. Ожоган, В.П Левко, І.Р. Кумгир, Л.В.Мізюк, Р.З. Ожоган 

Стоматологія, як і будь-яка інша професія знаходиться в постійному розвитку, який стає 
можливим завдяки досягненням науки. В  результаті цього розвитку стоматологи отримують 
можливість задовільнити потреби пацієнтів, особливо стоматологи-ортопеди. Відомо, що 
найбільш удосконаленим і сучасним видом незнімних зубних протезів являються фарфорові та 
металокерамічні. Слід сказати про те, що набирає обертів відновлення цілісності коронкових 
частин зубів – вінірами, і заміщення малих (відсутність одного зуба) дефетів зубних рядів 
у фронтальній ділянці за допомогою вінірів на опорних зубах і проміжною фарфоровою 
частиною. Але добре проводити протезування,  коли коронки зубів є цілими, не ушкодженими. 
Дефекти коронкової частини зуба являються одним із найбільш частих уражень зубо-щелепової 
системи. Етіологічними факторами можуть бути гостра і хронічна травма, гіпоплазія, флюороз, 
клиновидні дефекти, патологічна стертість, вроджені і набуті вади розвитку твердих тканин. 
Сучасний рівень розвитку стоматології володіє великою кількістю відновлювальних техноло-
гій. В основі вибору методу лікування, як правило, лежить ступінь зруйнованості природної 
коронки зуба, повна відсутність якої представляє окрему складність для лікарів стоматологів. 
При нашому обстеженні пацієнтів виявлено, що не всі лікарі змінили свою позицію відносно 
реставрації зубів, які втратили коронкову частину. Деякі лікарі, особливо по районах області 
вважають, що при підготовці порожнини рота до протезування корені зубів підлягають ви-
даленню, а особливо якщо тверді тканини зруйновані до рівня ясен або нижче її. Хочеться 
відмітити, що значна кількість пацієнтів, які звертаються за ортопедичною допомогою на базу 
кафедри ортопедичної стоматології залишається не задоволеною попереднім протезуванням. 
При огляді таких хворих відмічаються значні порушення при відновленні коронкових частин 
зубів. Зокрема: неправильне співвідношення коронкової частини до коренової, неправиль-
но відмодельована кукса зуба, погане співставлення країв металевої кукси до країв кореня, 
неправильне проекційне співвідношення кореневої частини кукси зуба до кореневого каналу та 
інші, які ведуть відповідно до різноманітних ускладнень. 

 Тому, проблема підвищення точності виготовлення незнімних конструкцій естетичних 
зубних протезів  є актуальною  і потребує подальших розробок. Така проблема створює умови 
необхідності навчання студентів правильного підходу до діагностики, планування та вибору 
майбутньої конструкції. Навчальний процес на кафедрі є максимально наближеним до роботи 
в практичних закладах охорони здоров’я та дозволить у майбутньому забезпечити співпрацю з 
пацієнтом й досягти максимальну якість, естетику та відновлення функції зубо-щелепної сис-
теми.

Стоматологія, як і будь-яка інша професія знаходиться в постійному розвитку, який стає 
можливим завдяки досягненням науки. В  результаті цього розвитку стоматологи отримують 
можливість задовільнити потреби пацієнтів, особливо стоматологи-ортопеди. Відомо, що 
найбільш удосконаленим і сучасним видом незнімних зубних протезів являються фарфорові 
та металокерамічні. 

З тих пір, як жакетні коронки знайшли своє місце в стоматологій на початку ХХ століття, 
керамічні коронки були і є одним із самих естетичних видів реставрацій. Але до них завжди 
пред’являли досить високі вимоги: лікар повинен вміти сформувати круговий уступ, а технік 
– не тільки точно слідувати протоколу виготовлення коронки, але й вміти точно відтворити 
природню форму зуба.
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Відомо, що реалії сучасного часу та технологічних можливостей зумовлюють високі вимоги 
пацієнтів щодо якості та функціональності  ортопедичних конструкцій. Тому, формування 
кваліфікованих спеціалістів-стоматологів вимагає комплексного підходу до навчання студентів. 
Крім того,  навчальний процес у 2021-2022 н.р. зазнав значних змін, зумовлених як пандемією 
коронавірусної інфекції, так і умовами воєнного стану і проводився у змішаній формі.

 Під час навчання за умов присутності офлайн студентів на заняттях викладачі намагалися 
забезпечити максимальні можливості відпрацювання та засвоєння практичних навичок як в 
клінічних залах, так і у навчально-практичному центрі «Стоматологія», оснащеного сучасним 
обладнанням та фантомами, де студенти відпрацьовували навички замішування сучасних 
відбиткових матеріалів та отримання подвійних відбитків, препарування твердих тканин зубів, 
а також етапи виготовлення знімних і незнімних конструкцій із використанням імплантаційних 
технологій. Важливим елементом під час офлайн навчання було проведення лабораторних 
занять, на яких студентам техніки-лаборанти демонстрували технологічні етапи виготовлення 
ортопедичних конструкцій із застосуванням сучасних технологій.

На жаль, свої корективи як у навчальний процес, так і форму підсумкової атестації, внесли 
умови воєнного стану, запроваджені 24 лютого 2022 року. Наявність бойових дій на території 
України зумовило введення питань військової ортопедичної стоматології у програму випускних 
іспитів, зокрема, алгоритмів безпосереднього та віддаленого протезування поранених в 
щелепно-лицевій ділянці.

Таким чином, проведення підсумкової атестації у 2021-2022 н.р. проводилося у формі 
ОСКІ в онлайн форматі. Студенти доповідали алгоритми виконання практичних навичок таких 
як, планування металокерамічного мостоподібного протезу, бюгельного, часткового знімного 
та повного знімного протезів. Препарування опорних зубів під вініри, естетичні коронки та 
мостоподібні протези. Отримання відбитків різними групами відбиткових матеріалів. А також, 
особливу увагу звертали на планування конструкції пострезекційного протеза при дефектах 
верхньої щелепи та планування конструкції фіксуючого протеза при переломі нижньої 
щелепи, що є необхідним у зв’язку з появою значної кількості пацієнтів із вогнепальними та 
невогнепальними пораненнями в щелепно-лицевій ділянці.

Таким чином, поєднання різних форм навчання та удосконалення форми підсумкової 
атестації дозволяє отримати висококваліфікованих спеціалістів у галузі «Стоматологія».
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Проведення навчального процесу у 2021-2022 н.р. зазнало значних змін, зумовлених 
як пандемією коронавірусної інфекції, так і умовами воєнного стану, які накладають свій 
відбиток на освіту та методи навчання студентів-стоматологів, формуючи їх свідомість як 
фахівців та спеціалістів в умовах сучасних реалій. Вказані обставини зумовили шукати новий 
та вдосконалювати наявний формат офлайн та онлайн навчання. Зокрема, особливим було 
викладання дисципліни «Ортопедична стоматологія», яка передбачає освоєння як клінічних, так 
і технологічних етапів виготовлення ортопедичних конструкцій. Слід зазначити, що навчання 
студентів проводилося у змішаній формі, що передбачає заняття як онлайн, так і офлайн.  Під 
час змішаного навчання за умов присутності офлайн студентів на заняттях викладачі намагалися 
забезпечити максимальні можливості відпрацювання та засвоєння практичних навичок, 
алгоритми яких розглядалися як теоретично, так і з відеоматеріалів під час онлайн навчання. 
Невід’ємною складовою такого навчання є проведення практичних занять у навчально-
практичному центрі «Стоматологія», оснащеного сучасним обладнанням та фантомами, де 
студенти відпрацьовували навички препарування твердих тканин зубів, замішування сучасних 
відбиткових матеріалів та отримання подвійних відбитків, а також етапи виготовлення знімних 
і незнімних конструкцій із використанням імплантаційних технологій. Важливим елементом 
навчання під час офлайн навчання було проведення лабораторних занять, на яких студентам 
техніки-лаборанти  демонстрували технологічні етапи виготовлення ортопедичних конструкцій 
із застосуванням сучасних технологій.

Під час онлайн навчання практичні заняття та лекції із студентами на період карантину 
проводилися на платформі Teams, згідно розкладу занять, де із студентами відпрацьовували 
теоретичний матеріал шляхом опитування, тестування, а також розбору алгоритмів виконання 
практичних навичок та демонстрацій відеофільмів із їх виконанням.

Важливим елементом є дистанційні методи навчання у формі лекцій, консультацій, 
тематичних занять, наукових дискусій. Для поглиблення знань студентів активно застосовується 
демонстрація навчальних відеофільмів із застосуванням сучасних методів імплантації, 
виготовлення фотополімерних, металокерамічних та бюгельних протезів та ін. 

Запровадження воєнного стану з 24 лютого 2022 р. обумовило продовження навчання у 
онлайн форматі. Однак, внесло свої корективи необхідністю припиняти навчальний процес під 
час повітряних тривог та відновлення його після їх відміни. Наявність бойових дій на території 
нашої країни зумовило введення питань військової ортопедичної стоматології у програму 
випускних іспитів, зокрема, алгоритмів безпосереднього та віддаленного протезування 
поранених в щелепно-лицевій ділянці. Також, відміна проведення Крок -2 Стоматологія дала 
змогу зосередити зусилля викладачів та студентів на вивченні алгоритмів проведення кліні-
ко-лабораторних етапів виготовлення ортопедичних конструкцій із застосуванням сучасних 
технологій.

Таким чином, завдяки наполегливій праці як професорсько-викладацького складу,  так і 
студентів, ми маємо змогу отримувати кваліфікованих фахівців, здатних надавати медичну 
допомогу, зокрема, протезування пацієнтів у складних умовах нашого часу. 
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Фізична реабілітація – невід’ємна складова медичної реабілітації, що використовує засоби 
і методи фізичної культури, масаж і фізичні чинники. Тому, у майбутніх лікарів необхідно 
формувати мотивацію та навички своєчасного, адекватного і систематичного призначення 
засобів фізичної реабілітації хворим стоматологічного профілю в складі комплексного 
лікування. Все більшого значення для якісної всебічної підготовки лікарів стоматологів 
набуває дисципліна “Фізична реабілітація у стоматології” через використання засобів фізичної 
реабілітації для профілактики захворювань щелепно-лицевої ділянки, збереження якості життя 
та попередження або ліквідації різних ускладнень у хворих та швидкого відновлення здоров′я. 
На даний час відома велика кількість стоматологічних захворювань та стоматологічних проявів 
соматичних хвороб, клінічний перебіг яких нерідко супроводжується тяжкими фізичними та 
психологічними стражданнями. Механічні травми, дефекти чи аномалії розвитку щелепно-
-лицевої системи нерідко призводять до глибокого порушення життєво-важливих функцій, 
таких як зовнішнє дихання, мовлення та міміка, жування, ковтання, що негативно впливає на 
функціонування організму в цілому, спотворює естетичний вигляд обличчя і суттєво пригнічує 
психологічний стан хворих. 

Тому, для попередження або швидкого усунення зазначених розладів важливим є 
своєчасне та ефективне застосування засобів фізичної реабілітації в комплексному лікуванні 
стоматологічних хворих. Несвоєчасне застосування таких засобів часто призводить до 
суттєвого збільшення термінів одужання, виникнення важких ускладнень або стійкої втрати 
працездатності. Особливо важливим є вчасне призначення засобів фізичної реабілітації при 
переломах щелеп, травматичних ушкодженнях, контрактурах скронево нижньощелепних 
суглобів, а також відновних операціях з приводу незрощення верхньої губи та піднебіння й 
інших хірургічних втручаннях на м′яких і кісткових тканинах лицевого скелету та аномаліях 
прикусу.

У зв’язку із воєнними діями, які зараз відбуваються на території нашої держави, питання 
реабілітації після вогнепальних та осколкових поранень у щелепно-лицевій ділянці є особливо 
актуальними.

Фізична реабілітація та терапія після оперативного лікування переломів нижньої щелепи 
відіграє надважливе значення у процесі відновлення пацієнтів, оскільки допомагає відновити 
втрачені функції і сприяє найшвидшому одужанню. З метою відновного процесу розробляються 
спеціальні індивідуальні реабілітаційні програми, які залежать від характеру травми, стану 
хворого та методів, що використовувались у процесі лікування. Програми фізичної реабілітації 
розробляються індивідуально в залежності від характеру перелому, та особливостей організму 
хворого, як правило до програми фізичної реабілітації включають засоби ЛФК, масажу, 
механо- та фізіотерапії. Слід відмітити, що професійно розроблена індивідуальна програма 
реабілітації позитивно впливає та стан хворого та прискорює процес одужання і відновлення 
працездатності та повернення до повноцінної життєдіяльності.

Тому, важливим є поглиблення теоретичних знань, а також вдосконалення і закріплення 
практичних умінь і навичок, необхідних для розв’язання складних завдань і проблем у процесі 
подальшої професійної діяльності майбутніх лікарів-стоматологів, фізичних терапевтів і 
ерготерапевтів стосовно хворих стоматологічного профілю.
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Сталий розвиток (англ. sustainable development) — загальна концепція стосовно 
необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом 
інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі [1]. 
Визначальними складовими сталого розвитку є поєднання потреб суспільства, економіки та 
екології. Головною метою сталого розвитку є підвищення якості життя.

Імплементація концепції сталого розвитку в освітній процес є сучасною світовою 
стратегічною тенденцією. Сталий розвиток –це кардинальні зміни, рушійною силою, яких 
мають бути заклади вищої освіти. У Національній парадигмі сталого розвитку України, сталий 
розвиток суспільства розуміється як безперервний навчальний процес, включаючи розширення 
знань, формування спеціальних навиків, життєвих позицій і цінностей щодо здорового 
способу життя в гармонії з природою. Сталий розвиток ЗВО є тривалим процесом взаємодії 
стейкхолдерів в межах освітньої та науково-дослідної діяльності та переходом до стійкого 
функціонування. Перехід від сталого розвитку до стійкого функціонування ЗВО передбачає 
наявність відповідної стратегії. Сучасні ЗВО мають бути скерованої на генерацію нових знань 
про сталий розвиток, та перетворення їх на ціннісний ресурс стійкого функціонування за 
допомогою відповідного інформаційно-комунікативного супроводу.

Поняття сталого розвитку тісно пов’язане із освітою, а точніше, зі становленням нової 
моделі освіти. Створення такої моделі освіти відбувається на міжнародному, національному, 
регіональному та локальному рівнях. 

Система вищої освіти для сталого розвитку повинна бути направлена на покращення 
таких напрямків як: розробка та впровадження у закладах вищої освіти комплексних програм 
безперервного навчання студентів у галузі екології, захисту довкілля та раціонального 
природокористування з урахуванням усіх аспектів екології, ресурсозбереження, екологізації 
педагогічної, юридичної та медичної освіти; розробка навчальних програм, підручників 
і навчальних посібників з питань сталого розвитку та реалізація їх у освітньому процесі; 
проведення науково-практичних семінарів, конференцій з тематики сталого розвитку для 
студентів закладів вищої освіти; визначення важливих напрямків наукових досліджень у галузі 
сталого розвитку, використання природних ресурсів, охорони довкілля.

Отже, якісна освіта є важливою та необхідною умовою забезпечення сталого розвитку 
суспільства. За допомогою освіти можна виховувати цінності, формувати поведінку та 
стиль життя, необхідні для забезпечення сталого майбутнього. Освіта має бути початковим 
етапом перетворення суспільства, що дасть задовільняти потреби людства у можливостях 
трансформувати свою уяву про сталий розвиток у реальність. Вона не тільки повинна надавати 
наукові та технічні знання, а й забезпечувати відповідну мотивацію, служити поясненням і 
здійснювати соціальну підтримку для формування навичок та їх використання. Ключовим 
завданням освіти у XXI ст. є розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє.

Джерела:
1.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/
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 УДК 616.728.3+37.091.33-027.22
ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ТРАВМАТОЛОГІЇ І 

ОРТОПЕДІЇ НА ДО- ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ РІВНЯХ

В.П.Омельчук, В.С.Сулима, С.В.Федоркевич, В.В.Менюк

  Івано-Франківський національний медичний університет,
Кафедра травматології, ортопедії і невідкладної військової хірургії

В навчанні бакалаврів, студентів медиків і лікарів–інтернів ортопедів-травматологів важлива 
роль відводиться досконалому володінню практичними навичками. Разом з тим в сучасних 
умовах нестабільності форм навчання (очна, дистанційна), пов’язаних з карантинними та 
воєнними подіями, обмеженими можливостями використання клінічних умов, особлива роль 
відводиться стимуляційному тренінгу. Необхідні для цього муляжі промисловим методом 
в Україні, виробляються досить обмежено, їх форми часто є універсальними і не достатньо 
відповідають певним вузько цілеспрямованим ортопедо-травматологічним навичкам. 
Придбання ж ВУЗами закордонних зразків відповідного асортименту та якості, з різних причин, 
досить проблематичне.

 Мета. Забезпечити можливість використання тренінгової технології навчання ортопедо- 
травматологічним навичкам, шляхам виготовлення серії актуальних муляжів-тренажерів 
окремих сегментів опірно-рухового апарату, з використанням 3D моделювання, FDM- друку та 
мануальної творчої роботи з силіконом.

 Перші муляжі виготовлені в 2019-20 н.р. в умовах дистанційного навчання малою 
ініціативною групою гуртківців (студентів-інтернів) з мануальними творчими здібностями на 
експериментальній базі ІФНМУ, з дотриманням санітарних вимог щодо безпеки. Відмічаємо  
для цього важливо зацікавити, виявити і підтримати творчу ініціативу студентів і лікарів-
інтернів з перших місяців очної форми навчання, до введення карантинних обмежень.

Матеріал та методи. Використано 3D конструктор Fusion 360, слайсер Cura, 3D принтер Teva 
Tarantula Pro, пластики coPet, силікони твердості 20 та 30 ШОР, інші силікони, “липучі”полоски 
Velcro, спінений поліуретан, кабельбліндери, інші розхідні матеріали. За модулями пружності 
Юнга всі комплектуючі підбирали максимально наближеними до відповідних фізіологічних 
тканин.

Результати. Загалом на даний час поетапно виготовлено 4 муляжі-тренажери. Перелік 
згідно хронології виготовлення: протез гомілки з можливістю ситуаційного адаптування 
куксопиймальної гільзи під зміну форми і розмірів кукси для експрес протезування (рис. 
1), муляжі-тренажери колінного (рис. 2), плечового поясу та суглоба (рис. 3, 4), гомілково-
ступненого суглоба (рис. 5), муляж кисті з сухожилковим апаратом в процесі виготовлення.

Кістки для муляжів змодельовані в 3D конструкторі Fusion і вигототовлені шляхом FDM-
друку, зв’язки, м’язи, капсула суглоба, шкірні покриви з відповідно забарвлених силіконів та 
стрічок Velcro, судини, нерви із поліетиленових трубок. Всі елементи муляжів зв’язані між 
собою динамічними структурами. Загалом на вказаних муляжах маємо можливість проводити 
тренінги більше 15 практичних навичок для егротерапевтів  реабілітологів, студентів та лікарів 
–інтернів ортопедів-травматологів, курсантів ТУ.

Висновки. 1) Специфіка тривалого дистанційного навчання призводить до розвитку 
ізоляційних тенденцій у молоді, депресії, прояви яких можна суттєвою мірою знизити і навіть 
попередити, організувавши індивідуальну роботу в малих групах (3-4 чол.), з урахуванням 
індивідуальних здібностей, при  умові дотриманням всіх карантинних вимог. 

2) Виготовлення навчально-тренувальних муляжів – успішний напрямок реалізації творчих 
потенціалів студентів гуртківців, який приносить суттєву користь не тільки їх авторам, а і 
допомагає більш ефективно організувати навчання практичним навичкам та вмінням на до- та 
післядипломному рівнях.
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УДК 378.147
 ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІ-
ШЕНЬ DXPLAIN ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА 

ЗАНЯТТЯХ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Н.В. Остапович, Ю.С. Мазуренко, М.І. Мойсеєнко, 

кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
Івано-Франківського національного медичного університету.

У добу новітніх технологій та стрімкої «диджиталізації» галузі охорони здоров’я система 
медичної освіти потребує конкурентноспроможних фахівців з клінічним мисленням, цифровими 
навичками і вільним володінням англійською як мовою міжнародного наукового спілкування.

Відповідаючи на вимоги часу, з метою приведення у відповідність до міжнародних 
стандартів навчання майбутніх лікарів, викладачами кафедри медичної інформатики, 
медичної і біологічної фізики Івано-Франківського національного медичного університету 
було налагоджено співпрацю з Массачусетською лікарнею США. Результатом співпраці стало 
отримання ліцензії та підписаний договір про безкоштовний доступ до програми Dxplain будь-
якого студента чи викладача ІФНМУ через університетську пошту.

Зайти в програму можна за посиланням https://dxplain.net/.
DXplain – це система підтримки прийняття рішень, яка була розроблена Лабораторією 

комп’ютерних наук Массачусетської лікарні загального профілю у 1984 році. З того 
часу її характеристики як медичного підручника і медичної довідкової системи постійно 
вдосконалюються та розширюються. Система має декілька режимів, так, наприклад, у режимі 
довідки або аналізу даних (симптомів, ознак, результатів лабораторних досліджень, тощо) 
формується ранжований список діагнозів, які можуть бути пов’язані з даними клінічними 
проявами.

DXplain обгрунтовує, чому кожне з цих захворювань може бути розглянуте, пропонує, яку 
ще додаткову клінічну інформацію було б корисно зібрати для кожного діагнозу, і перераховує, 
які клінічні прояви є незвичайними чи нетиповими для кожного з конкретних захворювань.

У режимі медичного підручника програма DXplain дає опис понад 2600 різних захворювань, 
при цьому підкреслює ознаки і симптоми кожного з них, їх етіологію, патологію та прогноз 
на одужання. Крім цього, до кожного захворювання надається до десяти посилань, щоб 
обґрунтувати додаткові клінічні огляди там. Окрім цього, програма надає список захворювань, 
які слід враховувати для будь-якого з 5700 різних клінічних проявів.

На практичних заняттях з медичної інформатики та сучасних інформаційних технологій в 
медицині студенти приєднуються до десятків тисяч лікарів і студентів-медиків з інших країн, 
які використовують програму DXplain в інтерактивному форматі англійською мовою.

Висновок
Використання однієї з найширших систем прийняття рішень DXplain на заняттях з 

медичної інформатики і сучасних інформаційних технологій у медицині формує у студентів 
практичні навички роботи з системою, фахові компетентності, клінічне мислення, а також є 
потужним тренажером практичного застосування фахової англійської мови. Набуті навички 
роботи з програмою DXplain допоможуть студентам у вивченні клінічних дисциплін, а також 
у їх подальшій лікарській практиці і науковій роботі. Оскільки механізм ухвалення рішень у 
сучасній медицині передбачає врахування надвеликої кількості чинників, а це збільшує ризик 
помилкових дій, такий цифровий суппорт, за умови його правильного застосування, є доконеч-
но необхідним.
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УДК 378.147:61
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХО-

ВАННЯ 

Павленко С.А., Павленкова О.В., Сидорова А.І.

Полтавський державний медичний університет
Кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології

Екологічне виховання, формування екологічної культури, екологічного мислення і 
екологічної свідомості майбутніх лікарів має ґрунтуватися на бережному ставленні до природи, 
як до унікальної цінності і базуватися на принципах добра й краси, розуму й свідомості, 
патріотизму й універсалізму, наукових знань і дотримання екологічного права, а також на 
поєднанні раціонального й емоційного у взаємовідносинах людини з природою.

Свідоме ставлення майбутніх лікарів до навколишнього середовища, розуміння 
взаємозв’язку між екологічними проблемами і станом здоров’я пацієнтів, розуміння 
закономірностей взаємозв’язку між розвитком хвороб та станом екології, а також проведення 
заходів по профілактиці розвитку хвороб, пов’язаних з впливом шкідливих екологічних чин-
ників на організм людини, мають займати пріоритетне місце в освіті і підготовці майбутніх 
фахівців.

Науково-педагогічні працівники ВНЗ медичного профілю, як учасники освітнього процесу, 
мають формувати у здобувачів освіти особистісну позицію раціонально використовувати набуті 
знання, вміння, практичні навички, приносити користь людям, опікуватися здоров’ям пацієнтів. 
Тобто формувати у здобувача освіти образ лікаря-гуманіста, відповідального, професійного, 
доброзичливого, ініціативного лікаря, який зацікавлений в позитивних результатах лікування 
та покращенні стану здоров’я пацієнта. Такий підхід мотивує майбутнього лікаря до гідного 
ставлення до своєї майбутньої діяльності, гуманного ставлення до інших людей, до суспільства, 
що, в свою чергу, формує у здобувача освіти моральні цінності, відповідні світоглядні позиції та 
переконання свідомого ставлення до навколишнього середовища, адже психологічна готовність 
особистості до вирішення екологічних проблем базується та формується на широті світогляду 
і гуманізмі. 

Майбутні лікарі мають чітко усвідомлювати той факт, що навіть незначний вплив людини 
на довкілля може призвести до ланцюгових реакцій, які можуть спричинити непередбачені 
наслідки як глобального масштабу так і на особистісному рівні пацієнта. Вплив оточуючого 
середовища на організм людини, тісний взаємозв’язок між організмом людини і середовищем 
її життя, має своє відображення на стан органів порожнини рота, на загальний стан пацієнта. 

Сучасне суспільство орієнтоване на постійне збільшення виробництва і споживання 
природних ресурсів, що спричиняє зміни екологічного стану довкілля, і, в свою чергу, 
призводить до порушення балансу між екологічною системою і суспільством, одиницею якого 
є людина. Адже порушення екологічного балансу спричиняє появу раніше не відомих хвороб 
і тому стан здоров’я людини – це показник стану і якості довкілля і оточуючого середовища.

НПП навчальних закладів медичного профілю мають формувати у здобувачів освіти 
розуміння того, що турбота про власне здоров’я та здоров’я пацієнтів у повсякденному житті 
має відбуватися, враховуючи стан довкілля, стан оточуючого навколишнього середовища. 
Зосередження уваги студентів на екологічних проблемах довкілля дає змогу покращити 
та розвинути у них відчуття особистої відповідальності за людську діяльність і збереження 
здорової нації, тому що від людської діяльності, безпосередньо, залежить майбутнє природи і 
людини, як частини природи, її складової.

Піднявши свідомість здобувачів медичної освіти до актуальних проблем екології, взаємодії 
людини і природи, викладачі формують у студентів життєво-ціннісні орієнтири, розуміння 
природи не як об’єкта діяльності, а як носія найвищої цінності – цінності життя.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗНАНЬ З ВИВЧЕННЯ КУРСУ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ В 
ОСВОЄННЯ НАВИКІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КАРДІОЛОГІЧНОГО ОБСТЕ-

ЖЕННЯ

Парахоняк Вікторія Вікторівна, Федорак Володимир Миколайович,                             
Іванців Ольга Романівна, Білінський Ігор Ігорович

Кафедра дитячої хірургії з курсом клінічної анатомії та оперативної хірургії
Івано-Франківський національний медичний університет 

1. Вступ:  На сучасному етапі вивчення теоретичних та клінічних дисциплін важливо 
акцентувати увагу студентів на прикладному значенні отриманих знань, зокрема, 
співставляти анатомічну будову та особливості функціонування певних органів та систем з 
можливостями інструментальної діагностики, клінічного значення тощо. Оцінка отриманих 
результатів інструментальних обстежень при діагностиці захворювань серця, в тому числі 
електрокардіографії, ехокардіографії, коронароангіографії, неможлива без ґрунтовних знань 
клінічної анатомії органу.

2.  Матеріали та методи: При досліджені використовувались наступні методи: співставлення 
даних електрокардіографії, ехокардіографії, коронароангіографії з особливостями анатомічної 
будови серця людини та тварини. Вивчення анатомічних структур на аутопсійному матеріалі, 
який підлягає інструментальному обстеженню: коронарний синус, ліва та права коронарні 
артерії, камери серця, клапанний апарат, перикард. 

3. Результати: Для детального вивчення анатомії серця на базі кафедри дитячої хірургії 
з курсом клінічної анатомії та оперативної хірургії використовували аутопсійний матеріал, 
зокрема людське серце з комплексом судин (аорта, легеневий стовбур) та бичаче серце. При 
вивченні поверхневих структур серця людини відзначали хід аорти, відходження від неї правої 
вінцевої артерії (arteria coronaria dextra) та лівої вінцевої артерії (arteria coronaria sinistra) з 
подальшим поділом на огинаючу (r. circumflexus) та передню міжшлуночкову гілки (r. interven-
tricularis anterior).  В подальшому характеризували басейни кровопостачання даних гілок та 
відповідні відведення стандартної 12-канальної електрокардіографії, які інформуватимуть 
про ураження певної гілки: права коронарна артерія – ІІ, ІІІ, aVF відведення, огинаюча гілка 
лівої коронарної артерії – I, aVL, V5-V6, передня міжшлуночкова гілка лівої коронарної ар-
терії – V1-V4 відведення. При перегляді відеоматеріалів діагностичної коронароангіографії 
вивчали хід коронарних артерій та їх значення у виникненні хронічних та гострих коронарних 
синдромів. Наступним етапом дослідження були серія послідовних розрізів міокарду для 
вивчення клінічної анатомії клапанного апарату, оцінки розмірів стінок серця та порожнин. На 
даному етапі проводимо оцінку півмісяцевих клапанів серця: аортального та клапана легеневої 
артерії; та атріовентрикулярних клапанів: мітрального (двостулкового) та трикуспідального. 
Вивчаємо взаєморозташування камер серця (ліве передсердя та шлуночок, праве передсердя 
та шлуночок) з сагітальної та поперечної площини: зокрема проводимо розріз, що проходить 
крізь аорту, міжшлуночкову перегородку, ліве передсердя та шлуночок, правий шлуночок – 
оцінка даних, які отримуємо при ультразвуковому обстеженні з парастернального доступу 
по довгій осі; оцінка будови міокарду при поперечному розрізі на рівні мітрального клапана, 
папілярних м’язів, верхівки – оцінка даних ультразвукового обстеження по короткій осі; оцінка 
всіх чотирьох камер серця на розрізі, що відповідатиме верхівковому 4-камерному зображенню 
на ультразвуковому обстеженні. 

4. Висновки:  Підсумовуючи отримані дані, спостерігаємо комплексність даного методу 
вивчення клінічної анатомії серця з подальшим роз’ясненням точок прикладання різних 
інструментальних методів обстеження, зокрема вагомий вклад у формуванні клінічного 
мислення студентів, систематизації теоретичних знань. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ. 

Л.І.  Пелехан, С.А. Войтович, В.М. Іваночко 

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
Івано-Франківський національний медичний університет

Протягом останніх років суспільство стикається з новими викликами які впливають на якість 
життя не тільки однієї людини, але й цілих держав. Україна опинилася в такому становищі, 
що пандемія коронавірусу (COVID-19) ще не закінчилася, а країна отримала новий виклик - 
російську агресію. Відповідно до статті 3 Конституції України - людина, її життя і здоров›я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю.  Першочерговою 
цінністю є життя і здоров’я людини які не можливо зберегти без якісного надання медичних 
послуг. Для якісної підготовки нових спеціалістів в умовах сьогодення вищі навчальні заклади 
змушені адаптуватися до ситуацій що склалися. Організація освітнього процесу в даних  
умовах повинна включати різні форми навчання (очне, дистанційне, змішане) з використанням 
сучасних інформаційних технологій, які повною мірою змогли б реалізувати освітні цілі. 

  Метою нашої роботи було провести порівняльний аналіз результатів  атестації лікарів-
інтернів  за останні 4 роки, що включають період навчання до пандемії (COVID-19), під час 
пандемії (COVID-19) та воєнного стану. 

Результати аналізу приведені в таблиці.
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2019 141 446 0 1 117 414 55 0 102 261 170 4,13

2020 112 509 0 0 102 448 70 3 97 274 177 4,15

2021 114 519 1 12 113 504 32 4 113 303 172 4,10

2022 136 458 0 3 132 442 85 14 69 235 187 4,24

З отриманих даних  видно, що значної відмінності у кількості інтернів та якості їх підготовки 
протягом обраного періоду не спостерігається.

Таким чином, при грамотній організації освітнього процесу з використанням нових 
інноваційних форм та способів навчання можна забезпечити якісну професійну підготовку 
лікарів-інтернів, що відповідає вимогам сьогодення.



140

УДК 378.147+614.253.4
ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

В.О. Петрина, Н.В. Скробач, В.Ю. Вишиванюк, О.А. Шаповал 

Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. акад. Є.М. Нейка
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Поступова інтеграція до європейської системи освіти потребує нових підходів у підготовці 
кваліфікованих фахівців, що базується на збільшенні організаційного та методичного ресурсу 
самостійної роботи. Процес реформування та розвитку системи вищої професійної освіти на 
сучасному етапі характеризується посиленням акцентів на підвищенні ролі самостійної роботи 
суб›єктів навчального процесу, що підтверджується основоположними засадами та вимогами 
Болонського процесу. 

Самостійна робота є не лише одним із видів роботи студентів над здобуттям знань, а 
також способом виховання особистості. Тому в даному випадку ми маємо справу не лише з 
навчальним процесом, а й з процесом виховання особистості. 

Традиційно самостійно робота визначається як форма навчання, в якій студент засвоює 
необхідні знання, опановує уміння і навики, навчається планомірно і систематично працювати, 
мислити, формує свій стиль розумової діяльності. Це є основний спосіб оволодіння студентом 
матеріалу у вільний від обов’язкових навчальних занять час, але її зміст визначається робочою 
програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Результативність самостійної роботи студентів багато в чому визначається наявністю 
активних методів її контролю. 

Одним із напрямків гармонізації навчальної діяльності з європейськими освітніми вимо-
гами є індивідуалізація освіти на підставі вдосконалення структури навчальних планів, оп-
тимізації навчального навантаження, упровадження цілісної системи підготовки спеціалістів 
за індивідуальними навчальними планами та вдосконалення організації самостійної роботи 
студентів.

Для підвищення якості фахової підготовки спеціалістів необхідна раціональна та ефектив-
на організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах. 

Самостійна робота є основою будь-якої освіти, формою організації навчання та засобом 
оволодіння глибокими знаннями та навичками. У сучасних умовах актуальною залишається 
необхідність удосконалення технології організації самостійної роботи, надання їй більш си-
стемного та конкретного характеру, нормування та нормативності її змісту. 

Висновки:
1. Підготовка висококваліфікованих фахівців в умовах Болонської системи, конкуренто-

спроможних на ринку праці за своєю спеціальністю неможливе без підвищення ролі самостій-
ної роботи студентів, спрямованої на стимулювання їх професійного зростання.

2. Збільшити обсяг консультативної роботи викладачів та індивідуальної роботи зі студен-
тами, розглядаючи її як важливу складову викладацького навантаження. 

3. Необхідно узагальнити позитивний досвід передових вузів щодо посилення методоло-
гічної ролі лекцій в організації самостійної роботи студентів.

4. Слід активно створювати умови, за яких студенти цілком усвідомлюватимуть необхід-
ність самоосвіти. 
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Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
Полтавський державний медичний університет

Симуляційне навчання в Україні поступово стає невід’ємною частиною діяльності медичних 
вищих навчальних закладів і організацій охорони здоров’я, що знаходить своє відображення 
в державних програмах розвитку охорони здоров’я та медичної освіти. Створено низку на-
вчально-практичних центрів симуляційної медицини, один з яких працює в Полтавському 
державному медичному університеті. В одній з наших недавніх робіт ми торкнулися загальних 
принципів та навели конкретний приклад застосування симуляційного навчання у навчальному 
процесі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини, зосередившись переважно на  
«практичному аспекті» [1]. Але водночас зауважили про важливість використання сучасних 
методичних педагогічних технологій, про що б і хотілося надалі поговорити. 

Методика формування навичок при симуляційному навчанні може бути ефективною лише 
у випадку її алгоритмізації. Остання є набір операцій і прийомів, які виконуються в певній 
послідовності. Структура формування навички при симуляційному навчанні, як правило, 
предметно-операційна: спочатку окремо відпрацьовуються найбільш складні елементи, 
а потім особа, яка навчається, тренується у оволодінні операцією повністю. Навичка не 
формується одномоментно. Найоптимальніше побудувати систему симуляційного навчання 
таким чином, щоби забезпечити поетапне формування навички. Слід виокремити три етапи.  
Перший, аналітико-синтетичний-оволодіння структурою та усіма операціями дії. Другий – 
етап  автоматизації – коли навичка доводиться до складності, швидкості, легкості та якості 
виконання, які потребуються. Правильність та стійкість навички, яка сформована, досягається 
тренінгом (багаторазовим виконанням практичної навички на симуляційному обладнанні)  та 
атестацією (підсумкове виконання, яке контролюється викладачем). Важливим моментом є 
повторюваність та еталонність при відпрацьовуванні навичок на різних кафедрах. Симуляційне 
навчання припускає осмислене оволодіння дією. Тому і метод вправ – не лише багаторазове пов-
торення дій, але й обов’язково усвідомлене - з поступовим удосконаленням. Попередньо має 
обов’язково проводитися теоретична підготовка до виконання практичних навичок, при цьому 
можуть використовуватися також дистанційні форми навчання і віртуальні тренажери. При 
симуляційному навчанні є бажаним  створення умов, які наближені до тих, коли навичка має 
проявити себе у найкращому вигляді. Адже добре відомо, що у професійній діяльності навички, 
які сформовані, можуть виявитися успішними лише в умовах, в яких вони сформувались. 
Інакше - ризик зниження якості дій. Хотілося б зазначити, що методика формування вмінь має 
не лише подібність до методики формування навичок, але й відмінності. Структурно більшість 
вмінь є складнішими, ніж навички,  і мають гнучкий алгоритм виконання. В ідеалі, безумов-
но, мають бути так звані «клінічні сценарії» - доволі таки кропіткий методичний елемент, 
який жваво обговорюється в літературі останніми роками   і «набирає обертів» на практиці. 
Важливішим елементом симуляційного навчання є оцінка навичок та вмінь, які сформовано 
(«симуляційна атестація»). Тут значну увагу слід приділити еталонності. Треба також якомога 
більше зменшити особистісний вплив на результати атестації і водночас прагнути до підвищення 
технічного компоненту під час  атестації навичок та вмінь. 

Таким чином, симуляційне навчання мусить базуватися на особливій  методичній основі, 
яка сприятиме найкращій ефективності застосування цього важливого напрямку   навчального 
процесу.

Література
1. Петров Є.Є., Іваницька Т.А., Сакевич В.Д., Борисова З.О.   Симуляційне навчання 

на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини: від загальних принципів до конкретного 
прикладу застосування. Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки: 
матеріали навчально-наук. конф. з міжнар. участю. Полтава, 2022. С.267-268.
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РОЛЬ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАСВОЄННІ ПРАКТИЧНИХ НАВИ-

КІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ХІРУРГІЇ

О.В. Пиптюк, А. Я. Павляк.

Кафедра хірургічних хвороб.
Івано-Франківський національний медичний університет.

Важливим є здобуття студентом на занятті тих основних умінь і практичних навичок, які 
в майбутньому він буде постійно застосовувати в своїй професійній діяльності. Практичне 
заняття виступає ключовим етапом підготовки медичного працівника в освоєнні таких 
практичних навичок. Симуляційні технології навчання є можливі завдяки організації в 
навчальному закладі навчально-тренінгових центрів практичної підготовки. Враховуючи реалії 
сьогодення: COVID-19, воєнний час, обмежений доступ до хворих, саме симуляційне навчання 
в центрах практичної підготовки дає можливість відпрацьовувати практичні навики в умовах 
максимально наближених до реальних, необхідну кількість разів кожним студентом, до повного 
їх засвоєння. 

Для навчання студентів виконанню конкретного практичного навику тієї чи іншої маніпуляції 
на кафедрі хірургічних хвороб викладачі використовують методику, яка включає послідовно 6 
етапів навчання, а саме: теоретичне пояснення викладачем мети і завдання навику – практична 
демонстрація викладачем алгоритму практичних маніпуляцій – самостійна імітація студентом 
практичного навику – поточна корекція викладачем і повторне відпрацювання студентом 
алгоритму дій – систематизація і закріплення отриманих практичних вмінь і навиків  – оцінка 
результату і адміністрування. Викладач оцінює виконаний практичний навик по критеріях 
оцінки, які включають теоретичну і практичну складову і відображені в чек-листах для кожного 
з практичних навиків.

Методика формування професійних умінь, яка складається з цих етапів, забезпечує 
достатній рівень засвоєння студентами практичних навиків, сприяє розвитку професійних 
і комунікативних компетенцій студента. У поєднанні з використанням широкого спектру 
інтерактивних методів навчання на заняттях з хірургії дана методика дозволяє врахувати 
особливості індивідуального сприйняття студентів і покращити успішність і якість знань у 
групах, що відображається в успішних результатах на ПМК і ОСКІ. 
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ВИКОРИСТАННЯ ХІРУРГІЧНОГО ТРЕНАЖЕРУ ДЛЯ НАКЛАДАННЯ ШВІВ 

ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

А.В. Пирог-Заказникова, М.М. Коптев, С.М. Білаш, Я.О. Олійніченко.  

Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією
Полтавський державний медичний університет

Клінічна анатомія і оперативна хірургія є фундаментальною напівклінічною дисципліною у 
медичному виші, яка першою знайомить здобувачів освіти із питаннями первинної хірургічної 
техніки. Знання та практичні навички, отримані на заняттях із клінічної анатомії і оперативної 
хірургії, складають основу для подальшого формування професійних умінь у лікарів хірургічного 
профілю. Тому викладачі кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією 
ПДМУ завжди приділяли особливу увагу виконанню здобувачами освіти навчальних операцій 
під час практичних занять із цієї дисципліни. Однак, реалії останніх років, внесли суттєві 
зміни до перебігу навчального процесу в медичних вишах. Вимушене дистанційне навчання, 
спричинене епідемією короновірусної інфекції COVID-19, а згодом уведенням воєнного ста-
ну в Україні, потребувало пошуку альтернативних шляхів проведення практичних занять. У 
режимі онлайн відпрацювання практичних навичок, особливо з оперативної хірургії, стало 
складним завданням, як для здобувачів освіти, так і для викладачів. Демонстрація навчальних 
відеофільмів, презентацій та інших відеоматеріалів не можуть замінити безпосередньої 
практичної роботи, метою якої є оволодіння основними прийомами первинної хірургічної 
техніки. Значну допомогу учасникам освітнього процесу у цьому випадку надає використання 
таких простих засобів навчання як стимулятори шкіри – хірургічні тренажери для накладання 
швів. Вони прості у використанні, економічні, можуть застосовуватися для багаторазового 
накладання швів на шкіру, не потребують під час роботи додаткового залучення вартісного 
обладнання та інструментів, крім звичайних голкотримача, пінцета та шовного матеріалу. 
Працюючи зі студентами у режимі відеоконференції, спочатку викладач демонструє техніку 
накладання швів та в’язання хірургічних вузлів на тренажері. Здобувачі освіти стежать за його 
роботою, яка демонструється на камеру, слухають пояснення та задають запитання. На другому 
етапі уже студенти працюють із стимулятором шкіри під постійним контролем викладача, який 
спостерігає за їх роботою за допомогою відеозв’язку. Така форма проведення практичного за-
няття сприяє постійній комунікації між викладачем та здобувачами освіти, дозволяє майбутнім 
лікарям досить повноцінно оволодівати практичними навичками в умовах вимушеного дистан-
ційного навчання.

Таким чином, використання хірургічного тренажеру для накладання хірургічних швів під 
час дистанційного навчання в режимі відеоконференції дозволяє здобувачам освіти оволодівати 
практичними навичками первинної хірургічної техніки при неможливості аудиторної роботи. 
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ІННОВАЦІЙНІ ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ОС-
ВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ КОРОНОВІРУСНОЇ 

ІНФЕКЦІЇ

У.М. Писклинець, О.Д. Ворощук, Г.І. Лемко

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Світова пандемія короновірусної інфекції змінила підходи до педагогічної парадигми 
вищої школи України. Дистанційні форми навчання почали активно впроваджуватися в освітні 
професійні середовища вищих навчальних закладів. Використання інноваційних технологій 
в умовах дистанційного навчання дає змогу продовжувати готувати висококваліфікованих 
фахівців, здатних до ефективної роботи за спеціальністю та конкурентної спроможності на 
ринку праці. Сьогоднішнє суспільство вимагає вміння гнучко застосовувати свої знання, 
орієнтуватися у великому масиві наукових даних, критично мислити та аналізувати, 
вирішувати проблемні ситуації в нестандарних умовах, організовувати процес самонавчання 
та професійного вдосконалення, а також вільно володіти іноземними мовами.

Організація дистанційного навчання у вищому навчальному закладі потребує створення 
єдиного спеціалізованого електронного освітнього простору на цифровій платформі (Microsoft 
Teams, Google Meet, Zoom, Webex Meetings, Moodle та ін.), який б вміщував та об’єднував всіх 
суб’єктів та об’єктів навчального процесу і слугував базою для академічних ресурсів та онлайн-
-матеріалів. 

Під час пандемії COVID-19 активізувалося впровадження в освітній процес вищої школи 
широкого спектру різноманітних інноваційних технологій, зокрема віртуальних форм навчання: 
онлайн-воркшопів, онлайн-коучингів, онлайн-тренінгів, онлайн-курсів, хакатонів, вебінарів, 
аудіо-подкастів, відеороликів, використання електронних віртуальних лабораторій, соціальних 
мереж.

Серед інтерактивних методів навчання у закладах вищої освіти найбільш ефективними є 
наступні групи методів: кооперативного навчання (робота в парах, робота в групах, коло ідей, 
акваріум); методи колективно-групового навчання (мозковий штурм, мікрофон, ажурна пилка, 
дерево рішень); технології ситуативного моделювання (імітаційні ігри, рольова гра); технології 
опрацювання дискусійних питань (займи позицію, шкала думок, дискусія, дебати).

Метою інтерактивного навчання є створення комфортних умов навчання та сприятливого 
емоційного середовища, за яких кожен студент має відчувати свою успішність та інтелектуальну 
спроможність. Зокрема йдеться про пошук таких методів інтерактивного навчання, які 
включають співробітництво викладача і студента, де передбачено їхню взаємодію, вміння 
висловлювати свої думки, моделювання ситуацій та спільне розв’язання проблем, які 
допомагають розвивати у студентів критичне мислення, формують їхню самостійність. 

Використання інноваційних методів навчання в умовах дистанційного навчання дає 
змогу досягнути активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищити їхню мотивацію до 
навчання, розвивати навики до самовдосконалення, розкривати творчий потенціал, а також 
покращувати компетентність та конкурентну спроможність майбутніх фахівців з широким 
професійним кругозором.

Введення в освітній процес вищих навчальних закладів інноваційних методів навчання 
сприяє більш глибокому розумінню та засвоєнню теоретичних знань, практичних навиків, 
формує професійне мислення, вміння робити обґрунтовані та раціональні висновки.

Таким чином, впровадження інноваційних дистанційних технологій навчання в 
умовах пандемії COVID-19 є надзвичайно актуальним і дозволяє продовжувати надавати 
висококваліфіковані освітні послуги в системі безперервної вищої освіти.
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С.А. Підлужна, Н.О. Корчан, О.О. Шерстюк

Полтавський державний медичний університет, кафедра анатомії людини

Спрямованість системи освіти на засвоєння знань, яка була традиційною й виправданою 
раніше, вже не відповідає сучасному соціальному замовленню, що визначається об’єктивною 
потребою суспільства в новій людині, здатної до самостійних, відповідальних, творчих дій, 
людині інтелектуальній, з критичним, розкріпаченим від догм мисленням, котра живе в складному, 
суперечливому, наповненому проблемами сучасному світі й готовою кваліфіковано їх розв’язувати. 
Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей студентів, 
їх умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватися у житті 
суспільства.

Вища школа сьогодні знаходиться у стані реформування. Зусилля професорсько-викладаць-
ких колективів зосереджені на забезпеченні якості освіти. Проблема якості належить до числа 
основних завдань, які стоять перед вищою освітою в сучасному швидкоплинному світі. Вона 
пов’язана з якістю професійної підготовки персоналу та якістю навчальних програм освітньої 
підготовки, якістю базової підготовки студентів, якістю інфраструктури вищого навчального 
закладу та створеного в ньому навчального середовища. 

Одним із пріоритетних напрямків модернізації освіти в Україні визнано компетентнісний 
підхід, який набуває важливого значення, так як переміщує акценти з процесу накопичення 
нормативно визначених знань, умінь і навичок в площину формування й розвитку у студентів 
здатності практично діяти і творчо застосовувати у різних ситуаціях набуті знання і досвід. З 
огляду на це, актуальними завданнями, що потребують невідкладного розв’язання, є заміна 
освітньої парадигми із системи, орієнтованої на викладача як «ретранслятора знань» на систему, 
орієнтовану на студента, згідно якої викладач виступає в ролі організатора освітньої діяльності, а 
модель поведінки студента змінюється від пасивного засвоєння знань до дослідницько-активної, 
самостійної та самоосвітньої діяльності. Компетентнісний підхід у вищій освіті забез печує 
визначення більш повного, особистісно та соціально інтегрованого результату освіти.

Запровадження компетентнісного підходу у вищій навчальній школі буде потребувати значних 
зусиль професорсько-викладацького складу з визначення кола компетенцій, які мають бути 
сформовані у майбутнього фахівця соціономічної сфери, виокремлення змісту цих компетенцій та 
критеріїв, які б дали змогу визначати рівень сформованості компетенцій. 

Подальший розвиток компетентнісного підходу як методології професійної підготовки у 
вищій школі та системі післядипломної освіти передбачає перехід від традиційного розгляду 
структури компетентностей та їх змістовного наповнення до вивчення процесів індивідуалізації 
професійного розвитку кожної особистості на компетентнісних засадах на основі моделювання. 
Це дозволить сформувати індивідуальну компетентнісну модель розвитку кожного індивідуума 
протягом життя. Процес створення навчальної документації нового покоління, зокрема силабусів, 
передбачає відображення загальних і спеціальних компетентностей фахівця на основі системного 
бачення його професійного розвитку в межах послідовно створених компетентнісних моделей. 
Зазначений процес сьогодні знаходиться у своїй активній фазі та потребує відповідного 
теоретичного, методологічного й методичного підкріплення. Викликом часу є також подальше 
створення та наукове обґрунтування технологій вимірювання рівня сформованості професійних 
компетентностей та динаміки їх подальшого розвитку як студентів і випускників ЗВО, так 
і працівників освіти на засадах комплексного бачення цього процесу. Важливим аспектом 
залишається і необхідність поліпшення розуміння викладачами ЗВО та закладів післядипломної 
освіти процедур запровадження компетентнісного підходу у їх професійну діяльність. 
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УДК: 613.86+614.253.4+341.31
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Попадинець І.Р., Камінський В.Я., Салижин Т.І., Михалойко І.С., Гуменюк М.Я.

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені акад. Є.М. Нейка

Актуальність. З початку повномасштабної війни кардинально змінилося життя 
кожного українця. Зважаючи на постійну небезпеку та загрозу отримання фізичних травм 
у час військового протистояння, через постійні хвилювання та тривогу з’являються також і 
психологічні проблеми. Сьогодні всі учасники освітнього процесу більш, ніж будь-коли 
раніше, потребують психологічної підтримки і допомоги. На даний момент, одним із важливих 
пріоритетів у діяльності закладів вищої освіти є забезпечення психологічної стійкості учасників 
освітнього процесу, які страждають від збройної агресії російської федерації проти України. У 
зв’язку з цим багато хто потребує психологічної підтримки, тому що не можуть самостійно 
впоратися з тривогою, панікою, страхом та іншими переживаннями.

Зміст. Мабуть, найголовніше під час війни – це стабільний психологічний стан, без якого 
життя та навчання в кризових умовах не можуть бути успішними. Під час військових дій та 
воєнного стану студенти є однією з найбільш вразливих категорій і потребують психологічної 
підтримки. Довготривалі методи боротьби зі стресом відомі широкому загалу. Це правильне 
харчування, здоровий і тривалий сон, спорт, відпочинок та зміна ставлення до недосконалого 
світу загалом. Проте, що робити, якщо можливості налагодити правильний режим немає, а зі 
стресом потрібно боротися тут і зараз? У нагоді стануть дієві техніки. Радимо дотримуватися 
простих завдань, які допоможуть у боротьбі зі стресом.

• Соціальне завдання - спілкування. Це надважливо, бо в певні емоційні хвилини у нас 
може виникати бажання відмежуватися від людей, однак , що б не було, потрібно спілкуватися 
з тими, з ким нам добре.  

• Спортивне завдання - фізична активність: біг, аеробіка, різні види фізичного 
навантаження, прогулянки і звичайна побутова робота.

• Когнітивне завдання – регулярне навчання чомусь новому. Щодня хоча б одне іноземне 
слово, інструкцію з надання першої медичної допомоги, симптоми нового захворювання та ін. 
Необхідно усвідомити цю нову інформацію та запам’ятати її. Так ми потроху навантажуємо 
пам’ять, а це потрібно як для активації префронтальної кори, так і для профілактики ПТСР. 

Висновки. Ми повинні турбуватися про себе і студентів. Викладачам потрібно розуміти, 
що відбувається й давати те, чого здобувачам саме зараз не вистачає. Нам варто бути 
неупередженими, проявляти щирий інтерес, підтримувати, якщо ми можемо чимось допомогти, 
то запитувати про це у студентів. Зараз дуже важливо триматися разом, бути згуртованими та 
турбуватися одне про одного.
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УДК 378.147+616.21
 НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА  КАФЕДРІ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ  ІФНМУ З    

ВРАХУВАННЯМ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ.

В.І. Попович, Д.Т. Оріщак, Н.В. Василюк, І.В. Кошель, О.Р. Оріщак, О.М. Герич,        
О.Б. Семчук, Т.В. Васьків.

      Кафедра оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї
       «Івано-Франківський національний медичний університет»

Основою державних освітніх стандартів  вищої освіти є поняття компетенції.                          
Компетентність – сукупність компетенцій: наявність знань, вмінь, навиків і досвіду, 

необхідних для ефективної діяльності у певній предметній області. Поняття «компетентність» 
включає не тільки когнітивну і операційно-технологічну складові, але і мотиваційну, етичну, 
соціальну і поведінкову . Компетентністний підхід передбачає не засвоєння студентом окремих 
один від одного знань і вмінь, а оволодіння ними в комплексі. Компетентність студента 
медичного вищого навчального закладу має певну структуру, компоненти якої зв’язані з 
здатністю лікаря вирішувати різні професійні проблеми, які включають постановку діагнозу, 
призначення лікування і вирішення питань повсякденного соціального життя пацієнта з 
врахуванням наявної патології. 

Якість освіти необхідно покращити шляхом ефективної організації і інформації навчального 
процесу, впровадженням передових наукових розробок в практику викладання, забезпеченням 
високого професіоналізму викладачів, створенням сучасної навчально-методичної бази.

Практична підготовка передбачає наявність достатньої кількості навчальних кімнат 
з обладнаними для огляду робочих місць. Істотно підвищує якість викладання створення  
відеозв’язку навчальної аудиторії і операційного блоку, яка дозволяє демонструвати хірургічні 
втручання. Курація тематичних хворих під контролем викладача, в ході якої студент наглядно 
знайомиться з характерними клінічними проявами захворювання.

Велику увагу на кафедрі приділяється оволодінню практичних навиків шляхом виконання 
їх один на одному. Огляд ЛОР органів: дослідження носа (передня, задня риноскопія, перевірка 
функції носового дихання, ольфактометрія, аналіз рентгенограм, комп’ютерних томограм), 
дослідження  вуха ( отоскопія, перевірка слуху, камертональні проби, аналіз аудіограм); огляд 
глотки (фарингоскопія); огляд гортані (непряма ларингоскопія); ролеві ігри, де один студент ви-
ступає в ролі пацієнта (формулює скарги), інший – лікаря оториноларинголога ( збирає анамнез, 
проводить огляд,  призначає план обстеження, лікування), третій – в ролі консультанта–експерта 
(оцінює правильність дій лікаря).

 Для освоєння навиків огляду ЛОР органів, проведення передньої та задньої тампонад носа, 
вливання лікарських препаратів у гортань студенти  також працюють на тренажерах – муляжах. 
На кожній базі кафедри існують банки рентгенограм, комп’ютерних томограм, аудіограм.

 Сумісно з викладачем у перев’язочній студенти проводять маніпуляції пацієнтам клініки ( 
промивання вуха, продування слухових труб, оцінка слуху , рентгенограм, аудіограм ). Спілку-
вання з хворим формує правильний підхід до пацієнта, вміння задавати питання, деталізувати 
скарги. Результатом освоєння всіх необхідних навиків студентів на циклі є написання історії 
хвороби та її захист. В зв’язку з тим, що не кожен хворий дає дозвіл на його огляд студен-
том, на кафедрі впроваджено огляд ЛОР органів з допомогою цифрових технологій. Викладач 
проводить огляд пацієнта з допомогою міні-цифрового ендоскопа, який приєднаний до смарт-
фона «Андроїд» на екрані якого візуалізується картина оглянутого органу. Кожний студент 
може спостерігати за картиною на смартфоні викладача, або через WI-Fi   чи   Bluetooth на  
персональному смартфоні.

Основним завданням викладача на практичному занятті є забезпечення зворотнього зв’язку 
між викладачем та студентом, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. 
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Компетентнісний підхід успішно може бути реалізований на основі форми активного 
навчання, насичення навчального процесу елементами професійної діяльності. В процесі 
аналізу ситуацій, ділових і навчальних ігр студент формується як спеціаліст і член майбутнього 
колективу. В даному випадку велике значення   має особистість викладача, його вміння 
сформувати позитивну мотивацію до вивчення предмету, своєю поведінкою бути прикладом 
для студентів .

Таким чином, формування компетентністного підходу до викладання оториноларингології 
можливе на основі формування вмінь пізнавати, засвоювати, аналізувати  і робити .

Висновки.
1. Впровадження сучасних методів навчання на кафедрі оториноларингології ІФМНУ 

розвиває в майбутніх лікарів компетентністний підхід щодо діагностики та лікування, а також 
сприяє розвитку творчих здібностей студентів.

2. Використання цифрових технологій під час демонстрації тематичних хворих та  огляду 
ЛОР органів дає можливість кожному студенту побачити, описати та зробити висновок при 
тій чи іншій патології.

3. Діяльність викладача щодо впровадження інноваційних технологій під час вивчення  
оториноларингології спрямована на правильний вибір технологій навчання, на методичну 
допомогу на різних рівнях складності навчальних завдань для студентів, створення 
позитивного емоційного фону заняття.   
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УДК:378.147:611.01:616-089.8
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ, МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 3D СИСТЕМ В 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КАФЕДРИ АНАТОМІЇ З КЛІНІЧНОЮ АНАТОМІЄЮ 
ТА ОПЕРАТИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

О.М.Проніна, М.М.Кобеняк, С.М.Білаш, С.В.Донченко, Б.С.Кононов

Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією
Полтавського державного медичного університету (м. Полтава)

Розвиток та становлення освітнього процесу, являється запорукою якісної підготовки 
фахових кадрів і з кожним роком вимоги, що до вдосконалення такого напрямку тільки 
зростають. Насамперед таку динаміку росту можна пояснити стрімким розвитком технологій, 
які забезпечують якісний, багатогранний і головне цікавий для сприйняття навчальний 
матеріал здобувачами вищої освіти зокрема медичного напрямку. Тому впровадження в роботу 
навчального процесу сучасних технологій, надасть змогу забезпечити гідний рівень підготовки 
медичних кадрів різних напрямків, що являється невід’ємною частиною квітучого майбутнього 
нації.

На кафедрі анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією Полтавського 
державного медичного університету розташовані в навчальних кімнатах кафедри 2 інтерактивні, 
мультимедійні 3D системи з ліцензійним програмним забезпеченням та ліцензійними 
програмами для відображення анатомічних моделей окремих частин, органів та систем організму 
в цілому. Програма надає можливість ознайомитись з будь якою анатомічною одиницею в 3D 
форматі, виділити її окремо від органів та систем, чітко побачити місця прикріплення зв’язок, 
м’язів, кровопостачання, іннервацію та лімфовідтоку. 

Завдяки VR технології, яка також підтримується мультимедійною системою, здобувачі 
вищої освіти мають змогу зануритись у віртуальний світ анатомічного театру, проводити 
маніпуляції з оперативних втручань та закріплювати свої знання, як з теоретичної так і з 
практичної точки зору.

Залучення до навчального процесу новітніх технологій показало, що сприйняття матеріалу 
теми заняття здобувачами вищої освіти виросло у відсотковому еквіваленті завдяки вищому 
рівню зацікавленості. Під час роботи з мультимедійною системою між здобувачами вищої 
освіти виникають дискусії, розбір теми заняття, а це в свою чергу веде до кращого сприйняття 
і запам’ятовування матеріалу.

Також програмне забезпечення інтерактивної мультимедійної системи дозволяє проведення 
вікторин по різним анатомічним системам та органах із заданою кількістю питань та часу 
на відповідь, де в кінці кожен здобувач вищої освіти отримує бал за кількість правильних 
відповідей. 

Тож можна сказати, що залучення до навчального процесу новітніх технологій покращує 
якість засвоєння навчального матеріалу та розширює кругозір здобувачів вищої освіти, що 
позитивно впливає на подальший розвиток та вдосконалення, як теоретичних так і практичних 
знань та навичок.
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МОТИВАЦІЯ ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ  УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ 
ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ.

Проць Г.Б, Пюрик В.П., Ничипорчук Г.П.*

Кафедра хірургічної стоматології 
Івано-Франківського національного медичного університету

     *кафедра стоматології післядипломної освіти 
Івано-Франківського національного медичного університету

Хірургічна стоматологія активно розвивається, акумулюючи найсучасніші методи і 
підходи. Вона має не тільки важливе теоретичне, а й практичне значення для підготовки 
майбутніх лікарів-стоматологів. В Івано-Франківському національному медичному універси-
теті хірургічна стоматологія викладається як інтегральна дисципліна, що об’єднує ряд 
предметів, тісно пов’язаних між собою – інфекційні захворювання та захворювання слизової 
оболонки ротової порожнини (СОПР). Метою організації навчального процесу з студентами-
стоматологами на нашій кафедрі є підготовка високо кваліфікаційних спеціалістів, здатних 
працювати в конкурентних умовах сучасного суспільства.

Ключовими поняттями вищої освіти у європейському освітньому просторі є компетентності   
та результати навчання, що поєднують в собі сукупність знань, умінь, навичок, набутих 
студентом під час вивчення певної програми та які можна ідентифікувати і кількісно оцінити. 
Тому, перебудова вищої медичної освіти на основі компетентнісного підходу потребує 
поєднання традиційної, інформативної, платформи навчання та інноваційної, компетентнісної 
системи, яка ґрунтується на формуванні здібностей до оволодіння майбутнім фахом лікаря, і 
включає в себе велику частку мотиваційної складової.

Згідно з дослідженнями, в основі формування позитивної мотивації для отримання фахових 
знань студентів лежать дві основні мотиваційні складові – мотивація студента до оволодіння 
знаннями та мотивація педагогічної діяльності викладача.

Мотивація для студентів є одним з найбільш ефективних способів поліпшити процес 
навчання хірургічної стоматології. В розвитку мотивації студентів дуже важливим моментом є 
відповідальність сторін за успіх даного процесу. Немає ніякого більш дієвого способу підвищити 
мотивацію студентів, чим зацікавити їх своїм предметом, бажано пов’язати теоретичні знання з 
прикладами з практичної, виробничої діяльності, де ці знання зіграли значущу роль. Тому, щоб 
заручитися підтримкою студентів, викладачі кафедри розказують цікаві приклади з реального 
життя окремих фахівців, чиї знання і вміння допомогли вирішити проблему. Це можуть бути 
цікаві приклади з реального життя окремих фахівців, чиї знання і вміння допомогли вирішити 
важливу проблему.

Цікавим прийомом підвищення мотивації і поліпшення засвоєння матеріалу є створення 
навчально-проблемної ситуації, з варіантами її вирішення студентами - наглядні приклади 
зв’язку теорії і практики, що значно підвищує інтерес і увагу студентів.

Для підвищення мотивації до навчання дуже важливим моментом є постійний контакт 
студента і викладача, до того ж контакт не формальний, побудований на залежності студента 
від даного викладача, а контакт між однодумцями, які обмінюються знаннями. 

Важливим моментом є подолання формалізму у стосунках із студентами. Інтерес студентів 
до досліджуваної дисципліни пов’язаний не тільки з умінням викласти матеріал, але і з 
особистими якостями викладача. Для того, щоб заручитися підтримкою студентів, викладач 
повинен показати свою ерудицію і, не тільки в викладанні дисципліни, а й в оточуючих нас 
питаннях, хвилюючих студентів.

Дуже важливо під час заняття налагодити двосторонній контакт, чергувати виклад матеріалу 
з бліц-дискусіями, розглядом ситуаційних задач. При цьому виклад матеріалу має здійснюватись 
у вигляді живої, емоційної розповіді, що налагоджує контакт студента з викладачем, підтримує 
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увагу студентів і дозволяє «тримати» аудиторію.
Важливим стимулом у підвищенні внутрішньої мотивації є публічна демонстрація 

досягнень окремих студентів. При цьому необхідно хвалити студентів за добре виконану 
роботу, розробити систему заохочувальних бонусів за активну участь у обговореннях.

Отже, для підвищення мотивації студентів до навчання необхідна співпраця викладача 
і студента в аудиторній та позааудиторній роботі, високий фаховий рівень викладання з 
використанням інноваційних методів навчання, що дозволить успішно стимулювати інтерес 
студентів і домогтися успішних результатів у процесі навчання.
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УДК: 37.091.12
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА У ВИКЛАДАЦЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ

Пюрик В.П., Деркач Л.З., Ярмошук І.Р., Кривенький Т.П., Палій Ю.В.

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра хірургічної стоматології

Кафедра стоматології ПО
Професійна діяльність викладача закладу вищої медичної освіти на сьогодні зазнала 

суттєвих змін у зв›язку з глибинними і стрімкими соціально-економічними, політичними, 
інноваційно-освітніми трансформаціями в житті України, її орієнтацією на інтеграцію 
з цивілізованою світовою спільнотою, підвищенням відкритості освітнього процесу. 
Зміни пов›язані з ускладненням функцій викладача (навчальної, лікувальної, виховної, 
організаторської та науково-дослідної); появою нових освітніх технологій та інформаційних 
засобів навчання; необхідністю володіння найновітнішими досягненнями науки та техніки 
для вчасного оновлення змісту навчання здобувачів освіти; трансформації процесу навчання, 
розвитку та організації співпраці між викладачами і здобувачами освіти, а також між самими 
здобувачами освіти при розробленні проектів, спрямованих на створення нових знань.

У зв›язку з цим до особистості викладача, як носія духовного, інтелектуального та 
культурного потенціалу, що детермінує розвиток майбутніх фахівців і суспільства як сьогодення, 
так і майбутнього, висуваються нові вимоги, зокрема: відповідати світовим стандартам 
надання медичної допомоги, відповідати стандарту представника інтелектуальної еліти, 
а також повною мірою володіти управлінськими, лідерськими функціями - бути блискучим 
організатором навчально-виховного процесу і гідним зразком для наслідування здобувачами 
освіти, магістрантами, аспірантами.

Таким чином, лідерство - це процес цілеспрямованого керівництва по створенню 
середовища, що вивільняє свідомість людини, шляхом формування і використання його знань, 
інтелекту, творчої активності в інтересах організації.

Розвиток навчального процесу у майбутніх лікарів-стоматологів та його результативна 
робота неможливі без ефективної управлінської діяльності, в першу чергу, викладача. Для 
цього важливим є: розуміння сучасної ролі і значення викладача як організатора навчального 
процесу; те, що сучасний викладач зобов›язаний, перш за все, бути лідером, який, завдяки своїй 
особистості, здійснює лідерський вплив на здобувачів освіти, передаючи своє бачення, він 
сприяє підвищенню взаємної відповідальності, у кожного з›являється можливість реалізувати 
потенціал, активізується самостійність, проявляється безліч альтернативних шляхів для 
досягнення цілей; вивчення рис феноменів керівництва і лідерства, необхідних для формування 
соціально-психологічної і професійної моделей викладача закладів вищої медичної освіти. 

Підходи до розвитку лідерства, зокрема у викладацькій діяльності, ґрунтуються на різних 
теоріях, але мають спільну рису — філософське осмислення цього феномену. Передумовою 
ефективного розвитку лідерства є ретельне планування контенту програми з урахуванням 
контексту професійної діяльності особи. Визначена необхідність у застосуванні проактивних 
методів навчання. Обґрунтовано доцільність використання таких нетрадиційних методів 
розвитку як проблемно - орієнтоване навчання та коучінг. Визначальну роль у розвитку 
лідерських якостей викладачів належить закладу вищої медичної освіти, що забезпечує 
організаційно-діяльнісні умови, спрямовані на створення розвивального середовища, яке 
вимагає проявлення соціальної активності викладачів, і психолого-педагогічні умови, які 
реалізуються за допомогою діяльності викладача як носія професійно значущих лідерських 
якостей, завдяки яким забезпечується ефективна науково-педагогічна і лікувальна робота 
майбутніх стоматологів. 
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА 

ІМУНОЛОГІЇ В СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

В.П. Пюрик, Т.Ю. Огієнко, Я.В. Пюрик,  С.А. Огієнко

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
ВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Медична мікробіологія активно розвивається, акумулюючи найсучасніші методи і підходи. 
Вона має не тільки важливе теоретичне, а й практичне значення для підготовки майбутніх 
лікарів-стоматологів [1].

В Івано-Франківському національному медичному університеті мікробіологія викладається 
як інтегральна дисципліна, що об’єднує ряд предметів, тісно пов’язаних між собою – інфекційні 
захворювання та захворювання слизової оболонки ротової порожнини (СОПР) [4].

Метою організації навчального процесу з студентами-стоматологами на кафедрі 
мікробіології, вірусології та імунології є підготовка високо кваліфікаційних спеціалістів, здатних 
працювати в конкурентних умовах сучасного суспільства. Існує ряд особливостей в організації 
навчального процесу на кафедрі з студентами стоматологічного факультету. Певні труднощі 
виникають у забезпеченні літературою, яка спрямована на ураження СОПР інфекційними 
чинниками. У зв’язку з цим на кафедрі лекційні матеріали видаються з більш поглибленим 
вивченням вище вказаної проблеми. На прохання студентів-стоматологів дана тематика 
викладається більш детально та з повторами [2]. Деякі практичні заняття супроводжуються 
показом відеофільмів, демонстрації мультимедійних презентацій з інфекційним ураженням 
СОПР, засвоєння практичних навиків, які будуть актуальні для діагностики даних захворювань 
( взяття мазків ватним тампоном взятих з СОПР, мазків-відбитків) [3].

Завдяки можливості певний час проводити в інтернет-класі, студенти готуються до занять, 
які потребують володіння додатковою сучасною інформацією. При підготовці студента за 
допомогою використання новітніх технологій навчання, викладач рекомендує електронні 
адреси та посилання, надає студенту ключові слова. Для покращення засвоєння матеріалу 
добре встигаючим студентам пропонується участь в науковій роботі кафедри.

Науково-дослідницька робота є невід’ємною складовою аудиторного та поза аудиторного 
процесу, що дає змогу покращити та систематизувати знання студента.

Основною метою кафедри мікробіології, вірусології та імунології є підготовка 
висококваліфікованих лікарів-стоматологів.  

Використана література:
1. Готь І.М., Адамович О.П., Масна-Чала О.З. Соціально значимі інфекції в стоматології. 

– Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 124 с.
2. Широбоков В.П. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Програма навчальної 

дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. 
Спеціальність ”Стоматологія “ /В.П. Широбоков, В.Г. Войцеховський, О.В. Салата // - Київ, 
2010. - 51 с.

3. Широбоков В.П. Мікробна екологія людини з кольоровим атласом: Навчальний посібник 
/ В.П. Широбоков, Д.С. Янковський , Г,С. Димент. – К. : Червона Рута-турс, 2009. – 312 с.

4. Polyanska V.P. Medical mycology textbook for 2nd 3nd year students of medical and stomato-
logical departments / V.P. Polyanska, N.P. Kovalenko, I.A. Kovalenko// - Poltava: РUЕТ, 2012. – 80 р.
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ВАЖЛИВІСТЬ СПІВПРАЦІ З КРАЇНАМИ ЄС, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, США, 
КАНАДИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВИВЧЕННЯ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ. І 

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

Пюрик В.П., Проць Г.Б, Деркач Л.З., Палій Ю.В.

Кафедра хірургічної стоматології 
Івано-Франківського національного медичного університету

Загальний стан щелепно-лицевої хірургії в Україні, на думку член-кореспондента  АМНУ 
проф. В.О.Маланчука, потребує значного поліпшення. Нині щелепно-лицеві відділення працю-
ють в недосконалій організаційній структурі, без адекватного штатного розкладу та матеріаль-
но-технічного забезпечення, на старому обладнанні, фінансується за залишковим принципом. 
Система реабілітації хворих із щелепно-лицевою патологією  практично відсутня, керують цим 
напрямком переважно ті, хто не має відповідної підготовки. Зазначене суттєво гальмує роз-
виток галузі і впровадженню в практику прогресивних методів лікування. Особливо ситуація 
загострилась під час московсько-української війни.

Багато поранених з травмами лиця і щелеп проходять лікування і реабілітацію  з зарубіжних 
медичних центрах.  В Україні відсутній «Національний центр щелепно-лицевої хірургії і хірур-
гічної стоматології», укомплектований кваліфікованими спеціалістами. 

В розвинених країнах ЄС, Великобританії, США і Канади фахова шелепно-лицева хірургія 
існує з 20-х років ХХ- століття і досягла значного прогресу.

Восени 2005 року щелепно-лицева хірургія вперше з використанням мікрохірургії переса-
дили людині донорське обличчя, яке було підібране за антигенами АВО та HLA.

Нещодавно швейцарські вчені Сільвія Медей та Єнс Крістоф Пюрп зробили відкриття  в 
галузі анатомії, яке має пряме відношення до хірургічної стоматології.

У США в Військово-медичному шпиталі у м.Балтимор виконують унікальні операції на 
щелепах з використанням стовбурових клітин з кісткового мозку пацієнта.

Загально відомі дослідження вищої медичної освіти  і хірургічної стоматології 
Великобританії, Канади.

В той же час, в Україні, враховуючи попит на пластичні операції на обличчі «прийомами 
оперувати» непідготовлені до цього хірурги. Це призводить до численних лікарських помилок, 
ускладнень, судових процесів, компроментує професійних шелепно-лицевих хірургів і всю си-
стему охорони здоров’я,  формує упереджене ставлення з боку пацієнтів, є порушенням ос-
новних етичних і лікарських норм. (В.О.Маланчук, Ю.В.Чепурний, 2009).

Враховуючи зазначене, доцільно:
1. Вдосконалити фахову підготовку хірургів-стоматологів та щелепно-лицевих хірургів 

шляхом навчання в передових медичних центрах Європи і Канади.
2. Створити навчально-практичний Державний центр  щелепно-лицевої хірургії.
3. В м.Києві та великих містах України відкрити реабілітаційні центри для поранених в 

лице і шию.
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УДК 37.012+378.147+616.31
ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ СТРЕСУ У СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ В УМОВАХ ДИСТАН-

ЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

М.В. Пюрик М.В., Н.П. Махлинець, М.В. Павлишин

Кафедра хірургії післядипломної освіти, кафедра терапевтичної стоматології 
Івано-Франківський національний медичний університет

м. Івано – Франківськ, Україна.

Студенти постійно перебувають у хронічному конструктивному стресі, який віднедавна 
доповнився хронічним соціальним стресом, який зумовлений карантином, страхом перед 
інфікуванням COVID-19, військовими діями, неможливістю нормального повноцінного жи-
вого спілкування між студентами та викладачем, і саме дистанційне навчання є стресовим 
фактором.  У таких умовах класична система засвоєння знань та навичок стає трудомісткою. 
Спостерігається низька засвоюваність матеріалу через нерозуміння студентами поставленого 
перед ними завдання. 

Метою нашої роботи було підвищення ефективності засвоєння практичних навичок 
студентами за умови постійного психо-емоційного навантаження в умовах дистанційного нав-
чання.

Нами було сформовано 2 групи студентів факультету підготовки іноземних громадян, які 
проходили курс пародонтології. І групі студентів (32 осіб) викладач пояснював конкретну 
мету і переваги ручного зняття зубних відкладень за допомогою кюреток Грейсі та подавав 
конкретизовану схему маніпуляції. Викладач повільно демонстрував на муляжі щелепи кожен 
елемент дії: інструмент та конкретний зуб, для якого він використовується. Тоді студентам було 
запропоновано самостійно провести зняття зубних відкладень, керуючись схемою. ІІ групі 
студентів (23 осіб) проводили традиційне навчання зняття зубних відкладень за допомогою 
кюреток Грейсі. Викладач спочатку пояснював значення даної маніпуляції, а тоді повільно про-
демонстрував її на муляжі. Після цього студенти самостійно виконували маніпуляцію. Навчан-
ня проводилось дистанційно, однак студенти попередньо були забезпечені муляжами та набо-
рами кюреток. 

Ми проводили порівняння успішності засвоєння практичних навичок студентів та 
вироблення стійкої автоматизованої навички. Результати дослідження показали, що у 29 
студентів І групи (90,1%) з першого разу правильно провели зняття зубних відкладень, а після 
проведення по 10 ідентичних маніпуляцій у всіх студентів І групи виробився стійкий автома-
тизований навик. Тоді, як кожен студент ІІ групи виконав по 10 маніпуляцій, лише у 43,5% 
студентів (10 осіб)  виробився стійкий автоматизований навик. Потрібно зазначити, що основні 
дії студентів у цій групі супроводжувались великою кількістю помилок, студенти неправильно 
підбирали інструменти для зняття відкладень, а на виправлення помилок викладач затрачав 
багато часу. Запропонована нами методика є ефективним засобом направленого формування у 
студентів комплексу мануальних дій. 

Створення схем дій при конкретній маніпуляції спрощує навчальний процес, навіть в 
умовах карантину, скоротивши час на утворення стійких автоматизованих навичок у студентів.
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УДК [61:378] 
 СИМУЛЯЦІЯ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Рачкевич І.О.*, Мерена Р.І.*, Казімирчук І.В. **

* кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики, ІФНМУ
** медичний коледж, кафедра пропедевтики педіатрії, ІФНМУ

Медичне моделювання вважається найсучаснішим та вкрай необхідним методом навчан-
ня практичній поведінці в життєво-небезпечних ситуаціях та інвазивних процедурах на етапі 
додипломної підготовки. Воно в себе симуляцію, тобто імітацію певної реальної речі, ситуації 
чи процесу з метою навчання або тренування фахівців, демонстрації можливих ефектів певних 
маніпуляцій [1]. 

Різноманітні методи симуляційної медицини дозволяють формувати, вдосконалювати 
та оцінювати специфічні навички, а також контролювати та організовувати ресурси знань 
студента. Впровадження методів медичного моделювання здійснюється в так званих центрах 
симуляційної медицини. Саме вони дозволяють створювати реалістичні, ситуаційні, інтерактивні 
задачі, при цьому контролюючи хід вирішення створеного завдання з подальшим аналізом 
ситуації студентами з метою набуття практичних та технічних навичок через відтворювану 
(змодельовану) задачу [2].

Симуляція може створити безпечне середовище для роздумів та навчання на помилках без 
загрози життю пацієнта [3]. Центри, що обладнанні відеоспостереженням, дають можливість 
аналізувати допущені помилки, повторювати процедури (певні маніпуляції), здійснювати 
зміну ролей у командній роботі, гарантують кращу підготовку до роботи в реальних умовах 
з реальним пацієнтом. Використання методу моделювання дозволяє відпрацьовувати навики 
(розвивати так звану «м’язеву пам›ять»), щодо рідкісних клінічних випадків (або в критичних 
ситуаціях надання першої невідкладної допомоги), з якими студент, який проходить практичні 
заняття в лікувальному закладі, не завжди зможе зіткнутися. 

Симуляція – це потужна форма активного досвіду, яка супроводжується підведенням 
підсумків (зазвичай, під час перегляду відеозапису дій студентів у змодельованій ситуації) 
для полегшення рефлексії, навчання, абстрагування концептуалізації та зв’язку із реальними 
подіями. Вважається, що більш конкретні та активні враження краще засвоюються студентами 
і відповідно можуть потенційно змінити поведінку під час майбутніх схожих випадках [3].

Введений Едґаром Дейлом у його підручнику з аудіовізуальних методів у навчанні 1969 року, 
“Dale’s Cone of Experience” (“Конус досвіду”) (рис. 1) є візуальним засобом, призначеним для 
узагальнення різних типів досвіду навчання [4]. Організаційний принцип конуса є прогресією 
від найбільш конкретного досвіду (внизу конуса) до найбільш абстрактного (вгорі). 

Як видно з рисунку 1, саме «Імітація реальної діяльності», «Театралізований виступ», які й 
забезпечуються методами  медичної симуляції, призводять до максимального запам’ятовування, 
що ще раз доводить надзвичайну необхідність впровадження та розвитку центрів медичної 
симуляції в систему медичної освіти. Симуляційна медицина вже є невід’ємною частиною 
основної медичної освіти та, ймовірно, відіграватиме ще більшу та важливішу роль у 
найближчому майбутньому.
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Рис. 1 - “Dale’s Cone of Experience”
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГО-

ТОВКИ СУЧАСНОГО СТОМАТОЛОГА-ІНТЕРНА

М.М. Рожко, Л.І. Пелехан, І.В. Палійчук, О.Г. Денисенко, З.Т. Костишин,                       
А.Б. Костишин, В.І. Палійчук

Кафедра стоматології ННІПО 
Івано-Франківського національного медичного університету

Кафедра ортопедичної стоматології 
Івано-Франківського національного медичного університету

   
Сучасний світ є динамічно розвиваючою системою. Щоб стати успішним і досягти бажаного 

результату, необхідно постійно розвиватися і вдосконалюватися. Досягнення даної мети 
ускладняється, якщо людина не володіє навичками і вміннями критичного мислення. 

Критичне мислення – це цілеспрямоване, саморегулююче судження, яке завершується 
інтерпретацією, аналізом, оцінкою та інтерактивністю, також як поясненням очевидних, 
концептуальних, методологічних або контекстних міркувань, на яких ґрунтується судження.

Критичне мислення зараз є модним трендом у світі. Про те, що його розвиток має бути одним 
із наскрізних завдань навчально-виховного процесу, йдеться у концепції нової вищої української 
школи. Але критичне мислення – це складне й багаторівневе явище, про що свідчить різноманітність 
думок щодо визначення цього питання. І в ХХІ столітті, коли ми маємо необмежений доступ до 
інформації, постійно зіштовхуємося з фейками, і до того живемо в стані інформаційної війни, 
навичка критичного мислення є необхідною.

Для людини, яка бажає оволодіти критичним мисленням, необхідно розвивати такі важливі 
якості – готовність до планування (вміння стримувати свою імпульсивність і складати план 
своїх дій); гнучкість (відсутність ригідності і догматизму в мисленні, готовність розглядати 
нові варіанти, прагнення прояснити складні для себе питання, змінювати свою точку зору); 
наполегливість (готовність взятися за вирішення завдання і не відступати, допоки воно не буде 
вирішено); готовність виправляти свої помилки, вчитися на них, вміння бути відкритим до 
критики оточуючих; усвідомлення (спостереження за власними розумовими діями, тобто по суті 
рефлексовий самоконтроль); позитивна установка на самокритичне мислення (активне прагнення 
навчатися  мислити критично) .

На заняттях викладач може рекомендувати три інструменти для розвитку критичного мислення:
1. Лупа – це презумпція хибності. Усе почуте, прочитане чи побачене варто піддавати сумніву.
2. Дзеркало – знадобиться, щоб пам’ятати, що ми бачимо світ через власне відображення.
3. Ваги – потрібно, щоб ставати на бік опонента.
Цей метод добре використовувати в командній роботі, зокрема в навчальній групі, в подальшому 

при роботі в колективі стоматологічної поліклініки. Щоб потренуватись, необхідно сформувати 
дві команди з протилежними точками зору на певне мислення і влаштувати дебати, де потрібно 
відстояти не власну позицію, а довести правильність точки зору опонента.

Важливо також використовувати техніку розділення. Знайдіть інформацію, яка викликає 
у вас негативні емоції. Наприклад, про відповідну стоматологічну клініку чи особу, яка вам не 
подобається. Уважно вивчіть інформацію про них (бажано ще й коментарі до них) і оцініть свої 
емоції за шкалою від 1 до 10, де 1 – спокій, а 10 – сильне переживання.

А тепер спробуйте поглянути на власні емоції зі сторони і подумати, кому вигідні ваші 
переживання. Перерахуйте усіх, кому на руку ваші емоції. А чи корисні вони вам.

Критично мислити та вміти формувати критичність мислення в подальшому є показником 
професійної компетентності лікаря-стоматолога. Від того, як викладач зможе показати для 
інтернів-стоматологів переваги критичного мислення, забезпечити сприймання, запам’ятовування, 
розуміння, осмислення залежить продуктивність і ефективність самого навчального процесу.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ КЕЙСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
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Романець Л.М.*, Машталір А.І.**

*Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж НУХТ» 
**Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

 
Однією з проблем викладання історії є комплексний підхід до засвоєння історичного 

матеріалу. Як правило, більшість студентів в цілому володіють історичними фактами, можуть 
викладати їх у хронологічній послідовності та знають найважливіші історичні дати. У той 
же час проблемою залишається формування у студента загального історичного світогляду. 
Студенти досить абстрактно уявляють історичний процес. Викликає труднощі оперування та 
використання понятійного апарату.

Проблемне навчання, використання проблемних кейсів – не нове педагогічне явище. Воно 
походить від дослідницького методу, розробленого Джоном Дьюї. 

Методика проблемного (використання проблемних кейсів) на заняттях історії України та 
української культури передбачає інтенсивну розумову роботу студентів шляхом організації 
проблемного вивчення змісту історичної освіти, запровадження системи проблемних запитань, 
задач і завдань, озброєння їх прийомами пізнавальної, творчої діяльності, роботою в малих 
групах. Головне завдання викладача не в тому, щоб передавати готові знання, а в тому, щоб 
навчити студентів учитися, сформувати позитивну мотивацію учіння, різнобічні пізнавальні 
інтереси, здатність до свідомого і самостійного засвоєння знань і вмінь в умовах проблемної 
ситуації, іншими словами – навчити вчитися.

Особливість проблемного навчання полягає у створенні перед студентами проблемних 
ситуацій (кейсів), усвідомленні, сприйнятті та розв`язанні цих ситуацій у процесі спільної 
діяльності студентів і викладача, при максимальній самостійності студентів і під керівництвом 
викладача. За умов системної підготовки до роботи на творчому рівні студенти не лише 
отримують достатній фундамент знань, але й чималий досвід творчої діяльності (аналітичної, 
пошукової, моделюючої) та раціональної організації праці, уміння шукати необхідні джерела 
інформації, бути переконливими, формувати загальні компетентності.

Проблемний кейс створюється завчасно викладачем проблемне завдання, яке розраховане 
на використання у вузькому колі (малих групах) спеціально підготовленої аудиторії здобувачів 
вищої освіти, які отримуючи завдання намагаються пояснити явище, факт, процес дійсності 
та не можуть досягнути мети відомим їм способом дії. Це спонукає студентів шукати новий 
спосіб пояснення чи спосіб дії. Проблемна ситуація є закономірністю продуктивної, творчої 
пізнавальної діяльності. 

Способами і прийомами створення проблемних ситуацій (кейсів) є: спонукання студентів 
до порівняння, співставлення, протиставлення і узагальнення фактів, явищ та дій, у результаті 
яких може виникнути проблемна ситуація; зіткнення студентів з логічними протиріччями (чи 
гаданими) між життєвими уявленнями про деякі факти, явища та науковими відомостями про 
ці факти; ознайомлення студентів із задачами інших наук, які породжують навчальну проблему 
в науці, що вивчається (проблемні ситуації, які виникають на основі міжпредметних зв›язків); 
зіткнення студентів з життєвими чи дослідними явищами і фактами, які потребують теоре-
тичного пояснення чи нестандартних практичних дій; розгляд парадокса, софізму; висунення 
гіпотез та їх аналіз; постановка дослідницьких і практичних завдань тощо.

Проблемні кейси з історії України та української культури досить часто створюють на основі 
матеріалу, який під час розгляду є дискусійним, по різному трактується і вимагає додаткового 
пояснення, тому викладач створюючи такий вид завдання виконує роль арбітра та намагається 
узагальнити усе почуте на занятті.

Проблемне подання навчального матеріалу відрізняється від інших тим, що основні поняття 
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викладач вводить під час розв’язування низки ключових задач. Ключові задачі постають 
безпосередньо перед студентами під час їхньої діяльності на заняттях Розв’язування ключової 
задачі має дослідницьке спрямування та відбувається в кілька етапів, притаманних будь-
якому досліду: постановка задачі – гіпотеза – наслідки з гіпотези – перевірка. Інакше кажучи, 
історія України та українська культура має постати перед студентами як драма людських 
історій, студенти мають відчувати красу та приховану простоту в самій історії. Все має бути 
підпорядковано головній ідеї – до відкриття та застосування законів природи студенти можуть 
прийти самостійно.

Таким чином, використання проблемних кейсів на заняттях з історії України та української 
культури дає змогу: активізувати пізнавальну діяльність студентів; підвищити рівень мотивації; 
розвинути вміння самостійно і творчо мислити та застосовувати здобуті знання у практичній 
діяльності; пожвавити мовленнєву активність студентів; забезпечити міцність набутих знань 
та вмінь.
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УДК: 37.091.321+616-091+378.046-021.64
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ПАТОМОРФОЛОГІЇ МОЛОДШИМ 

СПЕЦІАЛІСТАМ

О.М. Рудяк, М.Є. Дубенська 

Кафедра патологічної анатомії, 
Івано-Франківський національний медичний університет

Найважливішим завданням реформування освіти в Україні є підготовка освіченої, 
творчої, професійно-кваліфікованої особистості. Вирішення цієї проблеми передбачає пошук 
і застосування нових сучасних методів навчання. Сьогодні вищі навчальні заклади готові 
впроваджувати сучасні педагогічні практики, популярними серед яких є комп’ютерне та 
дистанційне навчання, застосування інтерактивних технологій та інноваційних методів. 

Вивчення «Патоморфології» здобувачами освіти зі спеціальності «Медсестринство» має 
значення для формування їх клінічного мислення, оскільки кожний медичний працівник 
повинен мати чіткі критерії здоров’я та хвороби. Застосування педагогічних інноваційних 
методів навчання в освітньому процесі при викладанні «Патоморфології» для  студентів 
фахового медичного коледжу розглядаються як найбільш успішна альтернатива у професійній 
підготовці фахівців. Інноваційні методи сприяють ефективнішому опануванню матеріалу, 
сприяють його розумінню і практичній самореалізації та дають можливість поглиблювати свої 
теоретичні та практичні знання і підвищувати професійну підготовку.

Для підготовки молодших спеціалістів з дисципліни «Патоморфологія» застосовуються 
загальні і спеціальні інноваційні методи. Загальні методи (розповідь, лекція, ілюстрація, бесіда) 
та спеціальні методи, які  залежать від специфіки вивчення дисципліни. Для активації навчання 
використовуються проблемно-пошукові методи:  

- пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний), який спрямований на 
повідомлення інформації різними засобами, у тому числі з використанням новітніх технічних 
засобів навчання;

- контекстний, який ґрунтується на інтеграції різних видів діяльності студентів: навчальної, 
наукової та практичної; 

- проблемний виклад – моделювання клінічних випадків та пошук їхнього вирішення з 
позицій знань морфологічних основ захворювань;

- дослідницький, згідно з яким викладач окреслює проблему, а студенти самостійно 
вирішують її (висувають ідеї, перевіряють їх, добираючи для цього необхідні інформаційні 
джерела); реалізація завдань, що потребують креативного підходу та інтенсифікації наукового 
пошуку; 

- евристичний метод – метод навчання, за якого певні елементи знань відомі заздалегідь, а 
студенти доповнюють, узагальнюють та розв’язують поставлені проблемні завдання.

Таким чином, використання інноваційних методик, зокрема проблемно-пошукових, у 
навчальному процесі при підготовці студентів за спеціальністю «Медсестринство», зокрема 
при вивченні «Патоморфології», створює умови для ефективної самореалізації особистості 
кваліфікованого фахівця у галузі медсестринства. Значною мірою це залежить від педагогічної 
майстерності викладача, від прояву його толерантності в навчально-виховному процесі, 
який проводиться як діалог особистостей: викладача й студента, – в результаті чого суттєво 
покращується мотивація студентів до навчання. 
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УДК 373.211.24
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИ-

КЛАДАЧА МЕДИЧНОГО ВУЗУ

Савеліхіна І.О., Островський М.М., Варунків О.І., Кулинич-Міськів М.О., Корж Г.З., 
Швець К.В., Корж Н.В., Островська О.М.

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб

Специфіка освітніх послуг полягає в тому, що їхня висока якість залежить як від компе-
тентності професорсько-викладацького складу, так і від навчально-пізнавальної активності 
студентів, які є учасниками освітнього процесу.

Компетентність викладача вищої школи багато в чому визначається наявними у нього 
якостями, які надають своєрідність його спілкуванню зі студентами, визначають швидкість і 
рівень оволодіння ним різними вміннями.

Крім того, слід зазначити, що викладач вищої школи – це ще й науковець. Важливими 
для вченого вважатимуться такі особисті якості (соціально-моральні здібності): спонтанна 
допитливість (головний стимул для засвоєння необхідних йому спеціальних знань і важливий 
стимул для власної дослідницької роботи); наростаючий інтерес до наукових успіхів в інших 
галузях дослідження; наукова витривалість; вимогливість до себе; дисциплінованість, прагнення 
точності результатів; ентузіазм і старанність у роботі; критичність та самокритичність.

Загальні компетенції викладача медичного вузу включають такі види діяльності:
– науково-дослідна діяльність (проведення дослідження з дисципліни як наукового предме-

та, проведення дослідження з дисципліни як навчального предмета, написання наукової статті 
та ін.);

– вміння самостійно працювати з інформацією, використовувати не менше однієї з інозем-
них мов, як засіб професійного спілкування, володіти професійною мовою, медичною терміно-
логією латинською мовою та ін.;

– виступ перед аудиторією (уміння вибрати спосіб спілкування, вміння формулювати пи-
тання і брати участь у дискусії та ін);

– створення сприятливого мікроклімату в колективі (вміння будувати взаємини в колективі, 
надання допомоги при виникненні міжособистісних конфліктів);

– самонавчання та самовиховання. 
Отже, володіння компетенціями означає бути компетентним у багатьох ключових 

професійних питаннях. Якими компетенціями має володіти сучасний викладач медичного 
вузу? Вони різні і різноманітні. Одна з них – творчий педагог, тобто. викладач повинен 
генерувати ідеї, мати багату уяву, незвичайне бачення проблеми, бути відкритим до всього 
нового та незвичайного. Однією з необхідних компетенцій викладача – це комунікація, тобто 
відкритість у спілкуванні, вміння будувати взаємини з іншими, працювати в команді, йти на 
компроміс, підтримувати позитивний зворотний зв›язок, виявляти терпимість, вміти виходити 
з конфліктних ситуацій. Далі – інформаційно-дослідницькі компетенції. Як відомо, цікавим і 
професійним є той педагог, який постійно самовдосконалюється. Різносторонньо розвинений, 
який розбирається не лише у своїй вузькій спеціальності, але й має широкий кругозір і прагне 
освоювати нові галузі. 

Грамотно збудована тактика у спілкуванні зі студентами, створення сприятливої   
психологічної атмосфери наближає нас до мети навчання, а саме – виховання та розвиток 
самостійної, гармонійно розвиненої людини, спеціаліста, професіонала своєї справи.
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УДК 378.124:37013
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НА-

ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Савеліхіна І.О., Островський М.М., Варунків О.І., Кулинич-Міськів М.О., Корж Г.З., 
Швець К.В., Корж Н.В., Островська К.М.

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб

На сучасному етапі впровадження новітніх інформаційних технологій, в період розвитку 
дистанційного навчання, пріоритетним джерелом систематизованої передачі знань є викладач, 
який завжди прагне забезпечити високу якість освіти. Тому якісний розвиток освітнього 
процесу вимагає від викладача  постійного самовдосконалення, саморозвитку, підвищення 
своєї професійної майстерності.

На професійну майстерність викладача впливає внутрішня сфера, яка складається з 5 
«само»: самоосвіта, самовдосконалення, саморозвиток, самоаналіз, самовиховання.

Професійне самовдосконалення педагога медичного вузу– це усвідомлений, 
цілеспрямований процес підвищення своєї професійної компетентності, розвитку професійних 
якостей відповідно до зовнішніх соціальних вимог, умов педагогічної діяльності та особистої 
програми розвитку.

Процес самовдосконалення педагога медичного університету здійснюється у двох 
взаємопов›язаних формах - самовиховання та самоосвіти, що доповнюють один одного. 
Самовиховання є цілеспрямованою діяльністю педагога з систематичного розвитку у себе 
позитивних та усунення негативних якостей особистості. Професійна самоосвіта — це 
опосередковане практикою оновлення та вдосконалення знань, умінь, навичок, що є у педагога, з 
метою підвищення рівня професійної компетентності. На різних етапах професійного розвитку 
особистості педагога самоосвіті та самовихованню належить найважливіша, але змістовно та 
методологічно по-різному організована роль.

Самовиховання є свідомою роботою педагога з систематичного розвитку у себе позитивних 
та усунення негативних якостей особистості у трьох напрямках:

1. адаптування своїх індивідуально-неповторних особливостей до вимог педагогічної 
діяльності;

2. постійне підвищення професійної компетентності;
3.безперервне розвиток соціально-моральних та інших якостей особистості.
Основні шляхи вдосконалення педагогічної майстерності: формування науково-

методичного середовища або професійна взаємодія з колегами; формування гнучкої безперервої 
освіти викладача: самоосвіта, саморозвиток, самовдосконалення; створення інформаційно-
освітнього простору з доступом до інформаційно-освітніх ресурсів; готовність до інноваційної 
діяльності; науково дослідна діяльність викладача.

Таким чином, з одного боку, вирішальну роль у процесах педагогічного становлення, 
формування і розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих медичних навчальних 
закладів відграють мотивація до саморозвитку і бажання займатися самоосвітою, а також 
здійснювати інноваційну, творчу, педагогічну діяльність, а з іншого, не менш важливе значення 
відіграють створені для цього організаційно педагогічні умови, освітнє середовище вищого 
медичного навчального закладу.
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УДК: 37.091.321+378.147
ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА 
БІОМЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Н.Т. Саган, О.В. Бугерчук, Н.І. Шовкова, В.Б.Петрунів.

Деканат стоматологічного факультету 
Івано-Франківський національний медичний університет

Основним інструментом формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої 
освіти є вибіркові дисципліни. Вибіркові дисципліни (англ. electives) походять із концепції 
person-centered teaching (навчання, орієнтоване на особистість). У її основі лежить принцип, за 
яким студент бере активну участь у формуванні своєї освітньої траєкторії, обираючи, що вчити, 
як вчити та як оцінювати власні знання. Викладач виконує функції не так джерела знань, як 
провідника під час руху по цій траєкторії. Цей рух супроводжується постійним самоаналізом та 
тісною комунікацією викладача зі студентом, і оцінювання знань тяжіє більше до накопичення 
результатів різних завдань та видів робіт, ніж до звичного підсумкового контролю

Одним із головних засобів у формуванні компетентності майбутніх спеціалістів є складан-
ня єдиного державного кваліфікаційного іспиту(ЄДКІ). Для підготовки до  успішного складан-
ня даного іспиту студентам третього курсу стоматологічного факультету пропонується блок 
вибіркових дисциплін: «Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін» та «Інтегрова-
ний курс біомедичних дисциплін». Сюди входить вивчення та повторення основних базових 
аспектів з таких природничих дисциплін як анатомія людини, гістологія, фізіологія, біохімія, 
фармакологія, патоморфологія, патофізіологія, мікробіологія та медична біологія тобто 
дисциплін, які формують зміст першого етапу ЄДКІ. Ці вибіркові дисципліни викладаються 
на відповідних кафедрах університету. Силабуси і навчальні програми складені з урахуванням 
основних тематик та напрямів тестових завдань на інтегрованому іспиті. Відповідно до 
кредитно-модульної системи на  дисципліни відведено 90 годин, тобто 3 кредити. З них 36 годин 
практичних занять, та 54 – самостійних. На практичному занятті розбір матеріалу проводиться 
українською та англійською мовами, що відповідає структурі першого етапу ЄДКІ. Основним 
засобом оволодіння навчальним матеріалом є самостійна робота студента. Тільки ті знання, які 
студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть насправді міцні.

На практичному занятті кожен студент отримує оцінку, яка вноситься в академічний журнал. 
Після закінчення заняття журнал передається на наступну кафедру. Дисципліна закінчується 
складанням іспиту, за результатами якого  студент допускається до ЄДКІ, що є додатковим 
стимулюючим фактором для навчання та підвищує його ефективність. Іспит складається з 
тестових завдань англійською та українською мовами, та вважається складеним при подоланні 
рівня у 75% правильних відповідей.

Індивідуальні навчальні плани з цього блоку дисциплін підписуються на кафедрі де 
проводилось останнє заняття для відповідної академічної групи.

Деканат факультету веде постійний контроль за відвідуваністю занять, кординує освітній 
процес на кафедрах і серед здобувачів освіти та організовує складання та перескладання іспиту 
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УДК: 378.147.88+122:7.012
РОЗВИТОК І САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА В УМОВАХ 

ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ

Т.І. Салижин1 , Н.І. Турчин2, І.Р. Попадинець1, М.М. Семотюк1

кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. акад. Є.М. Нейка1

кафедра загальної практики-сімейної медицини та реабілітації2
Івано-Франківський національний медичний університет

Більшість сучасних українських науковців (І. Бех, О. Богомолець, О. Вишневський,                      
О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.) переконані, що в основі ціннісних орієнтацій українського 
суспільства повинні бути закладені гуманістичні національні й загальнолюдські цінності. 
Зокрема, О. Савченко акцентує на тому, що гуманістичні цінності в освіті зумовлюють зміну 
авторитарно-дисциплінарної моделі виховання на особистісно зорієнтовану, сутнісними 
ознаками якої є виховання з максимальною індивідуалізацією, створення умов для розвитку та 
самовдосконалення осмисленого визначення своїх можливостей і життєвих цілей.

В сучасних умовах перед лікарями-інтернами стоїть важкий вибір залишитися в Україні та 
продовжити свою працю в умовах війни, чи шукати кращої долі за кордоном. На базі клініки 
ІФНМУ лікарі-інтерни мають можливість працювати з пацієнтами терапевтичного профілю, 
удосконалювати свої уміння на базі практичних центрів. Важливою частиною роботи лікаря-
інтерна є супровід пацієнта від моменту госпіталізації до реабілітації. Таким чином майбутні 
спеціалісти комунікують з іншими відділеннями клініки та отримують базові практичні знання 
з інших спеціальностей.

Цікавою частиною роботи молодих спеціалістів є удосконалення своїх навичок за 
допомогою імітаційно-моделювальних програм (наприклад ECG Academy, CardioExpert), які 
дають можливість не лише показати зміни на ЕКГ при патології, а також призначити лікарські 
засоби та оцінити зміни після застосування медикаментів. На особливу увагу, заслуговує і 
залучення лікарів-інтернів до волонтерства. Наші молоді спеціалісти допомагають медикам 
в інших закладах охорони здоров’я, працюючи у відділеннях, де бракує персоналу та колл-
центрах для ВПО.

У зв’язку із війною численні закордонні навчальні платформи та журнали відкрили 
безкоштовний вхід для лікарів з України (Osmosis, ClinicalKey, Coursera тощо) надаючи доступ 
до книг, журналів, гайдлайнів, відео та багато іншого корисного матеріалу. Таким чином великі 
міжнародні навчальні платформи стоять поряд з українськими медиками у цей нелегкий час, та 
надають можливість для безперервного професійного розвитку лікарів.

Тому, одним із чинників формування особистісних цінностей лікарів-інтернів є свідома 
інтелектуальна робота щодо розвитку та самореалізації, інтеграції освітніх систем різних 
держав з орієнтацією на фундаментальні цінності загальносвітової культури.
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УДК: 378.147
ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕ-

НИХ

Середюк Л.В., Нейко В.Є. 

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини імені професора М.М. Бережницького, 
Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

Вступ. Діяльність міжнародних освітніх проектів зосереджена на реалізації програм 
академічної мобільності Erasmus+ та інших освітніх програм, участь в яких дає змогу 
сформувати індивідуальні міжнародні освітні контакти. Використання яких, у сфері медицини 
дає можливість реалізувати науковий досвід узгоджений з потребами світової медичної 
допомоги. Тому для удосконалення навичок молодих вчених застосовують гранти Erasmus+, 
а саме, навчальні поїздки за кордон, стажування, дослідження. Загалом, міністерство освіти і 
науки України пропонує інтеграцію до Європейського дослідницького простору. Цьому сприяє 
двостороння міжнародна співпраця з країнами-членами Європейського Союзу (ЄС), з країнами 
східного партнерства.

Мета даної роботи спрямована на вивчення міжнародного досвіду в організації проходження 
навчання, стажування та академічних обмінів освітнього співробітництва молодих вчених. 

Результати. Для реалізації поставлених завдань створюються короткострокові програми 
обміну на навчання або практику - бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів, на стажування 
(викладання) - підвищення кваліфікації працівників закладу вищої освіти. Програма надає 
можливість на фінансову підтримку, міжкультурний діалог та відчуття «європейськості», 
ключові компоненти навчання, руйнування упереджень і стереотипів, обізнаність щодо 
соціально важливих питань, залученість до активної громадянської позиції. На цих засадах 
побудовані заходи міжнародних професійних семінарів, тренінгів, вправ, майстер-класів, 
літніх/зимових шкіл. Відмічено, що розширення освітньої діяльності молодих вчених має 
гнучкий формат для забезпечення їх потреб у навчанні (короткотермінове і довготермінове) та 
в дослідницькій практиці. 

Висновок: Рекомендовано слідкувати за суспільно-політичною ситуацією, підтримувати 
зв›язок з міжнародними партнерами, використовувати актуальні ідеї, вести особистий блог для 
реалізації дослідницької роботи. 
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ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Н.М. Середюк1, І.П. Вакалюк1, Р.В. Деніна1, Я.Л. Ванджура1, І.Ю. Ванджура1, Д.А. 
Волинський1, П.П. Звонар1, В.Н. Середюк2, Г.Г. Барила1, Н.М. Галюк1

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства1

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ім. професора М.М. Бережницького2

м. Івано-Франківськ

Випускний іспит з дисципліни «Внутрішня медицина» у 2021/2022 навчальному році 
проводився в комплексі з іспитом з інших дисциплін (хірургія, педіатрія, акушерство/
гінекологія, загальна та соціальна медицина) протягом одного робочого дня в online-форматі.

Для атестації з внутрішньої медицини випускною кафедрою внутрішньої медицини 
№2 та медсестринства з участю кафедр внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та 
алергології імені академіка Є.М. Нейка та фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних 
хворіб розроблено 49 варіантів контрольних екзаменаційних завдань, в кожному з яких місти-
лося по 10 навичок-умінь (запитань). Розподіл завдань здійснювався технічним секретаріатом 
за комп›ютерною програмою, що виключало вплив людського фактора. Кожний студент 
отримував 3 завдання із 30 питаннями-навичками для оцінювання засвоєних знань/вмінь, в 
числі яких було по 10 запитань із 3-х блоків: блок -1: «кардіологія», блок-2: «ревматологія/
гастроентерологія/нефрологія/інфекційні хвороби», блок-3: «пульмонологія/ендокринологія/
гематологія». Підготовлені ситуаційні завдання виявили у студентів достатньо високий рівень 
знань і вмінь фахово діяти при невідкладних станах.

Згідно рекомендація ректорату до блоку 1 «Внутрішня медицина» розроблено і включено 
до атестації випускників 7 завдань з військової терапії. Найбільша увага приділялася отруєнню 
хімічними речовинами різного механізму дії, зокрема: отруєння зарином, хлором, аміаком, 
фосгеном, іпритом, синильною кислотою. Окремо завдання присвячене стратегічному та 
тактичному радіаційному ураженню. Ситуаційні задачі масимально наближені до практичної 
медицини. Студенти повинні були оцінити основні симптоми отруєння хімічними агентами, 
інтерпритувати механізм дії, виокремити основні клінічні ознаки отруєння у даному випадку, 
вибрати антидот, вказати особливості деконтамінації, призначити симптомне лікування на 
різних етапах евакуації, спрогнозувати віддалені наслідки при отруєннях, інтерпритувати 
заходи профілактики можливих ускладнень.

Відповіді студентів порівнювались із еталонами відповідей і оцінювались за 3-х бальною 
системою: 1 бал - відповіді повністю відповідають еталонам; 0,5 бала - відповіді не в повному 
об›ємі відповідають еталонам, однак вважалися достатніми для професійної діяльності 
випускника; 0 балів - відповіді недостатні для здійснення професійної діяльності  випускника.

У підсумку усі майбутні лікарі на відмінно опанували надання невідкладної терапевтичної 
допомоги під час військового стану.
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УДК 378.147 + 371.322 + 543.5
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ У 

СТВОРЕННЯ ЛІКІВ»

У.Б. Сікорин, Н.І. Рущак, А.О. Стецьків

Кафедра хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти

Сучасні реалії життя вимагають високопрофесійних фахівців у галузі фармації та медицини. 
Актуальність професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» залишається першочерговим завданням для викладачів. Оскільки про-
тягом навчання студенти фармацевтичного факультету вивчають багато хімічних дисциплін, то 
знання сучасних інструментальних методів хімічного аналізу та вміння їх використовувати є 
фундаментальними для майбутніх фармацевтів.

Інструментальні методи хімічного аналізу дозволяють одночасно в одній і тій же пробі 
виконувати як якісний, так і кількісний аналіз компонентів. Точність аналізу сучасних інстру-
ментальних методів порівнювана з точністю класичних методів, а в деяких випадках – істотно 
вища. У порівнянні з класичними методами аналізу (гравіметрія, титриметрія), інструментальні 
методи аналізу мають ряд переваг: високу чутливість, селективність, експресність, можливість 
автоматизації і комп’ютеризації процесу аналізу. До недоліків деяких інструментальних мето-
дів аналізу слід віднести дороговартісність приладів, що використовуються та необхідність 
використання еталонів. Тому класичні методи аналізу, як і раніше, не втратили свого значення 
і їх застосовують там, де немає обмежень у швидкості виконання аналізу і потрібна висока 
точність аналізу.

 Навчання студентів повинно бути усвідомлене та орієнтоване на майбутню професійну 
діяльність. Тому вивчення дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків» пропонують 
студентам 3 курсу фармацевтичного факультету. Метою викладання цієї вибіркової дисципліни 
є вивчення фізико-хімічних методів аналізу структури, властивостей лікарських засобів та 
біологічно-активних сполук на етапі створення лікарських засобів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків» 
є: набуття теоретичних знань і практичних навичок з фізико-хімічних особливостей одержання 
лікарських речовин, які необхідні фахівцю фармацевтичної галузі для забезпечення процесів 
створення лікарських препаратів різної форми випуску; трактування теоретичних основ фі-
зико-хімічних методів аналізу (хроматографічні, спектроскопічні, мас-спектрометричні то що); 
інтер претування результатів фізико-хімічного аналізу лікарських засобів та біологічно акти-
вних сполук; вміння користуватися галузевими стандартами, методичними вказівками при 
здійсненні методів контролю якості субстанцій та лікарських препаратів; використовування 
фізи чних, фізико-хімічних методів при контролі якості лікарських засобів та при пошуці нових 
сполук; можливість давати кваліфіковану оцінку якості лікарських засобів згідно з результатами 
аналізу. 

Методи навчання з дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків», які застосо-
вую ться викладачами кафедри на заняттях, включають: пояснювально-ілюстративний метод, 
репродуктивний, дослідницький, дискусійний методи та багато ін. Репродуктивний метод (від-
творення) передбачає проведення практичних занять з використанням електронних підруч ни ків, 
баз даних інтернет-ресурсів; застосування та фіксування вивченого на основі зразка або прави-
ла у робочих (протокольних) зошитах студентів. Дослідницький метод включає самостійне вив-
чення літератури, наукових джерел, з наступним порівнянням точок зору, різних підходів під 
контролем викладача; проведення наукового пошуку щодо певної проблеми; навчально-дос-
лідна і науково-дослідна робота студентів. Елементи дискусії (суперечки, зіткнення позицій, 
нав мисного загострення й навіть перебільшення протиріч в обговорюваному змістовному мате-
ріалі) використовуються викладачами кафедри на лекціях, практичних і семінарських заняттях. 

Таким чином, навчання орієнтується на придбання студентами конкретних навичок, знань, 
умінь, компетенцій, необхідних у майбутній професійній діяльності.
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УДК 378.147:61
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ.

М.Г Скікевич, Л.І. Волошина.

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Полтавський державний медичний університет

В даний час ведучі в індустріальному відношенні країни неухильно розвивають та створюють 
медицину на основі передових досягнень науки. В сучасних умовах визначальним чинником 
розвитку всіх сфер країни та забезпечення її конкурентоспроможності стає забезпечення 
високого рівня освіти для громадян нашої держави. Тому пріоритетним завданням перед 
системою освіти є входження України до провідних країн світу за якістю медичної освіти.

Вихід на новий якісний рівень неможливий без підвищення ефективності вирішення 
наступних завдань освіти: модернізація державних освітніх стандартів, забезпечення відповід-
ності рівня підготовки студентів чинним стандартам, розвиток таланту у здобувачів освіти та її 
якісна доступність для всіх громадян України.

Щоб успішно вирішувати поставлені завдання, кожен сучасний викладач вищої школи 
повинен мати не тільки теоретичні знання у сфері управління якістю освіти, а й вміти 
застосовувати отримані знання на практиці для забезпечення та безперервного вдосконалення 
якості освіти в нашому університеті зокрема. 

Це означає, що університет повинен мати механізми, які спрямовують зусилля на вирішення 
проблем, які можуть бути виявлені в процесі оцінок якості освіти та проводити моніторинг 
ефективності діяльності всіх підрозділів, кафедр. Жаль, але в даний час якості освіти не завжди 
можливо приділити достатню увагу, оскільки це пов›язано з військовим становищем у країні. 
Це перешкоджає досягненню високих результатів в освітньому процесі.

Управління якістю освіти в університеті торкається всіх його структур. Це визначає 
актуальність даного питання. Одним із основних питань для педагога медичного університету 
є швидка адаптація до нових умов у своїй професійній діяльності, яка суттєво обмежена станом 
у країні.

Освітній процес здійснює професорсько - викладацький склад. Сферою нашої професійної 
діяльності є керування освітніми системами. Вимоги до кваліфікації посад (професора, доцен-
та, асистента визначаються відповідними нормативними та правовими документами. Ми за 
освітою лікарі, а не педагоги. Тому ми регулярно проходимо курси підвищення кваліфікації як 
з медицини, так і з педагогіки.

Одне з важливих питань, на яке слід звернути пильну увагу, - це здатність викладача до 
комунікації в усній та письмовій формах, а також on-line для вирішення завдань міжособистісної 
взаємодії зі студентами. Критерії оцінки заняття всім відомі, але варто їх нагадати:

• узгодженість мети та плану заняття, вільне володіння конкретною тематикою,
• володіння усною мовою та термінологією;
• вміння ставити запитання та відповідати на них;
• вміння грамотно використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
На закінчення хочемо сказати, що успіх  у вдосконаленні освітнього процесу залежить 

безпосередньо від кожного з нас, від нашого усвідомленого ставлення до своєї професії, країни 
та колективу.



170

УДК 378.016:616-006+616-039.75
АКТУАЛЬНІСТЬ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «СУЧАСНІ 

АСПЕКТИ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ»: ОСОБЛИВОСТІ ВИ-
КЛАДАННЯ

Л.М. Скрипник., Х.С. Симчич, С.В. Федоров

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра терапії, сімейної та екстреної медицини ПО

За даними ВООЗ, щорічно у світі близько 40 млн осіб потребують паліативної допомоги 
наприкінці життя. 

В Україні, як і в більшості країн світу, відбуваються демографічні зміни, які полягають у 
постарінні населення, як наслідок суттєво змінюється структура захворювання в бік важкої 
хронічної патології, зростає відсоток онкохворих, які втрачають можливість самообслуговування 
та потребують сторонньої допомоги.

Актуальність питань медико-соціального значення зростання захворюваності на злоякісні 
новоутворення, особлива роль лікарів загальної практики- сімейної медицини в профілактиці 
онкологічних захворювань, виявленні злоякісних новоутворень на ранніх стадіях процесу та 
організації медичної допомоги таким хворим на різних стадіях перебігу, обумовили розробку 
та впровадження на кафедрі терапії, сімейної та екстреної медицини ПО Івано-Франківського 
національного медичного університету циклу тематичного удосконалення (ТУ) «Сучасні 
аспекти паліативної та хоспісної допомоги».

Тривалість навчання циклу – 2 тижні (72 годин, 2,4 кредити ECTS)
Цикл тематичного удосконалення «Сучасні аспекти паліативної та хоспісної допомоги» 

передбачає вивчення основних тем, на які відведено лекцій – 24 години, практичних занять –30 
години, семінарських занять – 12 годин. 

Після закінчення вивчення циклу слухачі складають іспит – 6 годин.
Всі теми циклу ТУ є актуальними і викликають живий інтерес серед слухачів.
Базовим для розгляду на практичних заняттях є Наказ МОЗ України №1308 від 04.06.2020 

«Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні» та Наказ МОЗ України 
від 04.03.2022 року № 409 «Про надання паліативної допомоги та замісної підтримувальної 
терапії пацієнтам в умовах воєнного стану».

Наказ №1308  дає чітку уяву про термінологію, яка вживаються в паліативній допомозі 
(ПД) та основні складові ПД - симптоматична терапія, попередження та лікування хронічного 
больового синдрому, медикаментозна терапія, надання ефективного знеболення, соціальна, 
духовна і психологічна підтримка Пацієнта та його сім’ї, інших осіб, що здійснюють догляд 
за Пацієнтом. Результуючим для кожного лікаря слухача ТУ є усвідомлення основних завдань 
ПД - покращення якості життя Пацієнта та членів його сім’ї, інших осіб, що здійснюють за ним 
догляд, завдяки ранньому виявленню, ретельній оцінці та лікуванню болю, супутніх симптомів 
і ускладнень, й вирішення фізичних, психологічних, духовних та соціальних проблем Пацієнта.

Також, значущим в практиці лікаря первинної ланки є питання паліативної допомоги 
пацієнтам з хронічним больовим синдромом (ХрБС), з руховим неврологічним дефіцитом та 
з деменцією. Принципи надання цього виду допомоги розглядаються на практичних заняттях. 
Сьогодні активно обговорюються рекомендації ВООЗ щодо застосовування трансдермальних 
форм (ТДФ) фентанілу і бупренорфіну в якості альтернативи пероральним опіоїдам.

Таким чином, актуальність та необхідність проведення навчання  з паліативної допомоги 
не викликає ніяких сумнівів та забезпечується високопрофесійним супроводом в особі лекторів 
та викладачів кафедри терапії, сімейної та екстреної медицини ПО даного ТУ. 

Висновки. Доведена необхідність вивчення питань надання паліативної та хоспісної 
допомоги в межах компетенцій лікарів різних спеціальностей, що обумовило розробку ТУ 
«Сучасні аспекти паліативної та хоспісної допомоги» в межах безпреревного навчання лікарів 
первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги. 
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УДК 616.89:378.14
ТИПОЛОГІЯ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

А.М. Скрипніков, Р.І. Ісаков, В.О. Рудь, М.В. Рудь   

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології 
Полтавський державний медичний університет  

В теперішній час дослідники все більш усвідомлюють, що навички викладання, як і 
навички роботи в клініці, і навички проведення наукових досліджень, необхідно набувати та 
відпрацьовувати на практиці протягом тривалого  часу. Крім того, на викладачів покладають 
велику відповідальність, вимагаючи гарантій щодо якісних, гідних знань та навичок у студентів 
закладів вищої медичної освіти, з тим, щоб стати компетентними і ефективно працюючими 
лікарями. Хоча теорія викладання є дуже складною, дотримання кількох простих методів і 
ретельного планування практичних  і лекційних занять може значною мірою збагатити досвід 
як викладачів, так і здобувачів освіти.  

Мета викладацької діяльності - створювати студентам відповідні умови для навчання. 
Навчання, з іншого боку, спрямоване на здобуття знань та навичок, що поглиблюють 
усвідомлення та удосконалення навичок по вирішенню проблем. Головний підхід, яким 
користуються здобувачі освіти при засвоєнні навчального матеріалу, залежить від усвідомлення 
ними того, чим, власне, є для них навчання. Знання щодо того, як студенти сприймають навчання 
і на якому рівні розвитку вони знаходяться, допоможуть відповідним чином корегувати і 
полегшувати процес викладання.  

Існує два різновиди навчання: поверхневий та поглиблений. Мета поверхневого навчання 
– запам’ятовування, тоді як при поглибленому – осмислення. Коли студенти застосовують 
поверхневий підхід до навчання, вони прагнуть звести все, що повинні вивчити, до 
роздрібнених, внутрішньо не пов’язаних між собою фактів, які вони мусять запам’ятати. Мета 
такого навчання - в більш віддалений період часу  просто відтворити відповідний матеріал. 
При поглибленому підході до навчання здобувач освіти прагне осмислити те, що вивчає. Таке 
відношення до навчання пов’язане з роздумами, пошуками інтеграції окремих компонентів 
і задач, утворення ідей т.ін. При поверхневому навчанні студенти прагнуть зосередитися на 
змісті матеріалу, запам’ятати якомога більше, і головний результат такого навчання – механічне 
засвоєння інформації.

При поглибленому підході здобувачі освіти зосереджуються на змісті взагалі, вони 
прагнуть усвідомлювати та розуміти зв’язки між окремими його компонентами, думають про 
загальну структуру. Ще одна важлива відміна поверхневого типу навчання від поглибленого 
відноситься до процесу викладання. В першому випадку викладач сам виконує свою роботу і 
сам приймає всі рішення. При поглибленому підході до навчання студент самостійно виконує 
більшу частину роботи й приймає більшість рішень. 

Хоча можуть бути окремі випадки ситуацій викладання, коли поверхневий тип є більш 
доцільним, у більшості випадків викладач повинен виховувати у студентів самостійний підхід 
до навчання. Однак, поверхневе засвоєння учбового матеріалу серед здобувачів освіти досить 
широко розповсюджене. Тим не менше, є достатньо підстав, щоб спонукати студентів до 
поглибленого підходу до навчання. 

Ми вважаємо, що існує складна взаємодія між особистісними та ситуаційними факторами, 
що впливають на вибір типу відношення до навчання – поверхневого чи поглибленого. До 
особистісних факторів відносять здібності студента, рівень попередніх знань, мотивацію та 
погляди на навчання. Ситуаційні фактори головним чином стосуються контексту викладання і 
охоплюють матеріал предметів, характер завдання, методи викладання, навчальне навантаження 
студентів та методи оцінки. 

Таким чином, ми вважаємо, що динамічне і продумане використання факторів, що 
зумовлюють вибір типу навчання, буде сприяти найбільш ефективному засвоєнню програмного 
матеріалу здобувачами освіти і поліпшить якість підготовки майбутніх лікарів. 
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ЛЕКЦІЯ-ДИСПУТ − ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО 

ДИСТАНЦІЮВАННЯ

Л.В. Соболь, Р.Р. Барчук, М.І. Грищук, О.М. Юрах

Кафедра анатомії людини
Івано-Франківський національний медичний університет

В умовах війни, пандемії, змішаного, дистанційного  чи очного навчання незмінно важливо 
звертати увагу на міжособистісне спілкування у студентському середовищі, пошуку і розробці 
нових та удосконаленню і ширшому використання відомих методів та технологій навчання. 

Лекція як одна з форм пізнавальної діяльності студента відіграє важливу роль у процесі 
формування висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців та є невід’ємною складо-
вою освітньо-професійних програм. Зазвичай, класичні лекції передбачають подачу великої 
кількості матеріалу, що унеможливлює активне спілкування між лектором та студентами. 
Однією з можливостей налагодити комунікаційні стосунки між учасниками освітнього процесу 
є лекція-диспут. «Диспут» у перекладі з латини означає «міркувати», тобто, під час всієї лекції 
студенти розмірковують над заданою тематикою, активно засвоюючи матеріал. 

Окрім того, що студенти мають змогу спілкуватися, зростає їх навчальна активність, вони 
стають більш відкритими, товариськими. Тому, лекція-диспут, на нашу думку, є саме такою 
доречною формою навчального заняття, яка дозволить активізувати навчальне спілкування в 
студентському середовищі та збільшить рівень засвоюваності знань.

Сучасні студенти мають вільний доступ до інформаційних ресурсів на інтернет-теренах 
всесвітньої мережі, тому питання вибору способу подачі певного академічного матеріалу є 
досить актуальним та цікавим для викладачів ЗВО, які прагнуть зацікавити студента, поділитися 
власними судженнями в тому чи іншому питанні.

В Івано-Франківському національному медичному університеті є вільний доступ викладачів 
та студентів до платформи Teams від Microsoft, яка володіє сучасним розмовним інтерфейсом, 
що дає можливість згрупувати повідомлення та слідкувати за ходом онлайн наради. Тобто, 
оволодівши цією програмою студенти та викладачі можуть вільно спілкуватися, не зважаючи 
на відстані, що їх розділяють. 

Під час підготовки до лекції диспуту можна виділити три етапи. На першому етапі необхідно 
заздалегідь повідомити студентам тему лекції та надати посилання на літературні джерела, 
тезисно виокремити основні проблемні питання лекції, підготувати клінічно-орієнтовані 
завдання, щоб підвищити мотивацію до вивчення дисципліни, підготувати унаочнення, 
презентаційні матеріали, муляжі тощо.

Студенти, в свою чергу, напередодні готуються до лекції також. Важливо звернути увагу на 
міждисциплінарні зв’язки обраної теми та імплементації відповідних знань у клінічні.

Впродовж другого етапу лекції-диспуту обговорюємо основні питання, при цьому, лектор 
пояснює матеріал лекції, студенти  доповнюють та задають запитання, дискутують між собою. 
Для активності мислення лектор акцентує увагу на побудові логічного ланцюжка на шляху 
до вірної відповіді, створюючи атмосферу наукового пошуку. При цьому, студенти можуть 
мати різні точки зору з тих чи інших питань, зазначених у тематично-орієнтованих завданнях. 
У коментарях до студентських суджень слід обов’язково скеровувати їх на шлях до вірної 
відповіді. Ватро звертати увагу на дотримання часових рамок, рівних для всіх студентів і 
намагатися залучати до дискусії всіх присутніх.

На завершальному етапі доречним є проведення короткого аналізу диспуту із вказанням на 
позитивні та помилкові моменти дискусії.

Таким чином, лекція-диспут − це не тільки особлива форма навчальної діяльності, але й 
форма спілкування між студентами. Студенти набувають важливих для перебування в соціумі 
навичок, формують лінію власної поведінки стосовно позиції інших, виховують у собі культуру 
спілкування, формують почуття взаємної поваги.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ 

А.О. Стецьків1, Л.В. Стецьків2, У.Б. Сікорин1, Н.І. Рущак1

1Кафедра хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти
2Івано-Франківський ліцей №5

Розрахункові задачі посідають особливе місце у вивченні загальної і неорганічної хімії. 
Систематичне їх вирішення сприяє свідомому засвоєнню хімічних знань, формуванню 
логічного мислення, розвитку розумової діяльності, навчає практичному використанню 
набутих теоретичних знань. В процесі розв’язування задач проходить уточнення і закріплення 
понять про речовину і хімічні процеси, виробляється стимул до самостійної роботи студентів 
над навчальним матеріалом. 

Розрахункові задачі застосовують у наступних випадках:
-при поясненні нового матеріалу;
-для закріплення знань;
-для домашнього завдання;
-при поточному контролі знань;
-при заключному контролі знань, а також при виконанні контрольних робіт.
Кожний з цих етапів характеризується певними вимогами до змісту задач і методів їх 

вирішення.
При заключному контролі знань вирішення задач використовують для перевірки того, як 

студенти встановлюють зв’язки між окремими розділами пройденого матеріалу. Такого типу 
комбіновані задачі з великим успіхом застосовуються при проведенні контрольних робіт та 
підсумкового модульного контролю.

Звичайно, заключний контроль являє собою перевірку знань, отриманих на протязі певного 
часу (у більшості випадків через 3-4 тижні або при завершенні вивчення змістового модуля). 
Для цього використовують задачі, які контролюють як засвоєння фактичного матеріалу, так і 
вміння проводити розрахунки:

Приклад 1. Який об’єм хлору (н.у.) можна отримати з 100 г 26%-ї хлоридної кислоти в 
результаті взаємодії її з мангану (IV) оксидом?

Приклад 2. Яка маса купрум (II) оксиду прореагує з воднем, що утвориться в результаті 
взаємодії розчину хлоридної кислоти з 20 г суміші алюмінію і його оксиду, де масова частка 
Al2O3 рівна 15%?

Приклад 3.  2 г деякого металу з’єднуються з 17,78 г брому та 3,56 г сірки. Обчисліть 
молярні маси еквівалентів брому та металу, якщо молярна маса еквівалента сірки дорівнює 16 
г/моль.

В даних задачах можна перевірити, як студенти використовують уявлення про масову частку, 
молярну концентрацію, густину розчину та молярний об’єм газу. Крім того, перевіряються 
навички при урівнюванні оксидаційно-відновних реакцій і міцність засвоєння фактичного 
матеріалу з теми «р-елементи VIIA групи. Галогени». Для того, щоб забезпечити самостійність 
виконання контрольної роботи, кожен студент отримує індивідуальні завдання.

Для більшості занять індивідуальна робота складається з двох завдань і оцінюється в 
залежності від відсотку правильності розв’язання задач від 0 до 2 балів. Перед проведенням 
контролю викладач інформує студентів про цілі контролю, а також наводить приклади задач. 
Консультування в ході контролю можливе лише в тому випадку, коли в формулюванні завдання 
допущені помилки, неточності, неясності.

Представлена система контролю знань з використанням розрахункових задач сприяє 
якісному вивченню матеріалу дисципліни, розвитку творчих здібностей студентів, зацікавлює 
їх в ефективній самостійній роботі. 
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ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ 

ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СЕСТЕР МЕДИЧНИХ

           Стражнікова М. М.

викладач ІІ кваліфікаційної категорії
КЗ ЛОР Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти

Всесвітньовідомий професор теоретичної фізики Мічіо Кайку сказав: «У наступні 50 
років освіта стане індивідуальною справою кожного і здійснюватиметься без педагога, за 
принципом “тільки ти і комп’ютер” [2]. Сьогодні час вимагає від викладачів пристосовуватися 
до технологічного прогресу та розвиватись у дистанційному навчанні.

На сьогоднішній день існує багато навчальних платформ для створення якісного навчального 
середовища. У своїй педагогічній діяльності я хотіла б відмітити наступні сервіси:

1. LiveWorksheets – це платформа, яку рекомендую використовувати на етапі рефлексії. 
Платформа дозволяє розробити спеціальні картки із різного плану завданнями, що б 
зацікавлювало здобувачів освіти, мотивувало, розвивало критичне мислення. Наприклад, таку 
картку можна розробити до практичного заняття з Анатомії людини на тему: Будова серця та 
кола кровообігу (https://www.liveworksheets.com/6-au76284nk). Даний сервіс можна використа-
ти й для розробки робочого зошита. Таким чином – це дозволить швидко відстежувати прогрес 
студентів, зрозуміти що викликає труднощі.  

2. Classtime – сервіс, що дозволяє складати базу тестів, причому тестові завдання дуже 
різноманітні, як з «одною відповіддю», «встановити послідовність», «позначити зображення» 
і т. д. Ця платформа хороша й зручна тим, що не вимагає від викладача вручну оцінювати 
і перевіряти тести, система все робить сама, при цьому викладач спостерігає, як працюють 
студенти в режимі реального часу, може задавати певний час на виконання завдань, переглядати 
помилки у завданнях і таким чином здійснювати зворотній зв’язок. 

3. Mozabook. Програма є незамінна при викладанні дисциплін циклу загальних компетент-
ностей: Медичної біології, Анатомії та фізіології людини, Мікробіології, Англійської мови, 
тощо. Mozabook включає в себе навчальні відео- та аудіофайли, 3D–моделі. Сервіс надзвичайно 
спрощує виклад великих об’ємів теоретичного матеріалу. Крім того програму можна 
використовувати й для рефлексій, оскільки дозволяє створювати цікаві вікторини, проводити 
змагання, розробляти проекти тощо.

4. PhET - сервіс для перегляду симуляцій. Використання симуляцій зробить лекції 
цікавішими та зрозумілішими для здобувачів освіти.

5. Learning. apps. Дана платформа вже має у своєму наповненні базу із великої кількості 
завдань. Проте викладач завжди може створити таке завдання, яке як найкраще розкрило б по-
тенціал студента та розвивало його.

Дистанційне навчання є унікальною системою підготовки і безперервної підтримки 
високого рівня кваліфікації фахівців [3, c. 505]. Викладача вже не можна вважати носієм 
високої педагогічної майстерності, якщо він не володіє засобами, методами і технологіями 
дистанційного навчання [1, c. 18].

Література:
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3. Швед М. І., Геряк С. М., Мартинюк Л. П., Ляхович Р. М., Липовецька С. Й. Перспективи 
розвитку дистанційного навчання online на клінічній кафедрі медичного університету. Терноп. 
нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : ТНМУ, 2021. – 592 с
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИ ВИШКОЛУ ПРОФЕСОРА СУЛИМИ З 

ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВІЙНИ

 Сулима В.С., Філяк Ю.О., Гафійчук Х.І. Філяк С.В.

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра травматології, ортопедії і невідкладної військової хірургії 

Актуальність. Особливістю сучасних гібридних військових конфліктів є ведення бойових дій на 
густонаселеній території. Цивільне населення з початку повномасштабного вторгнення не володіло 
жодними навичками для захисту свого життя і здоров’я, що передбачають відомі тактичні алгоритми. 
Діти, жінки, люди похилого віку ін. немаючі засобів індивідуального захисту залишаються легко 
вразливими дією сучасної бойової зброї. Близько 85% поранених цивільних під час надзвичайної 
ситуації (вибух, артобстріл тощо) на жаль не доживають до приїзду фахівців екстреної медичної 
допомоги. Чисельні втрати цивільного населення потребує невідкладного ство рення оптимальних 
дієвих алгоритмів самозахисту, теоретичного навчання та практичного оволодіння навичками 
домедичної допомоги. Апробована методика навчання за Вишколом про фесора Сулими (авт. пра-
во 111327), яка ґрунтується на науково доведених нейробіологічних дослідженнях, показала свою 
ефективність при відпрацюванні лікарями складних хірургічних навичок. Виконана нами адаптація 
методи Вишколу виявила свою ефективність в засвоєнні базо вих принципів само- та взаємодопомоги 
особами без медичної освіти в сучасних надзвичайних умовах.

Мета — оцінити попит та ефективність адаптованої навчально-практичної методи Вишколу 
професора Сулими з метою оволодіння навичками домедичної допомоги цивільним населення в 
умовах воєнного стану. 

Матеріали і методи. Нами опрацьовано 78 наукових джерел, які висвітлюють різноманітні 
алгоритми надання домедичної допомоги та методики її засвоєння на військових тренінгах. Серед 
ретельно розглянутих алгоритмів найбільш оптимальним, на нашу думку, виявились алгоритм 
«MARCH», котрий широко впроваджений в країнах NАТО, а також «Рекомендації з тактичної 
допомоги пораненим в умовах бойових дій для медичного персоналу», наказ від 09.03.2022 № 441 
«Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах». 

Адаптація методи полягала в оптимізації терміну проведення навчального заходу до 1,5-2 
годин. Загальна кількість учасників повинна не перевищувати 60 осіб (краще в малих групах). 
Теоретична перша частина складається із інтерактивної лекції, що триває біля 30 хвилин. Для 
відпрацювання навичок в другій частині учасники Вишколу діляться на 3 команди («М», «AR», 
«CH»). З кожною командою працюють троє інструкторів, котрі демонструють навички та контро-
люють правильність їх виконання, застосовуючи уніфіковані аптечки (First aid). Практична части-
на триває 1-1,5 год. 

Нами проведено аналіз роботи команди організаторів та оцінено ефективність Вишколу з 
лютого по травень 2022 року. 

Результати. З лютого 2022 року команда провела понад 48 вишколів для 2202 осіб. 
Найбільша кількість занять (55%) припадала на місяць березень, що, на нашу думку, зумовлено 
піком внутрішніх міграцій в Україні, що створював попит населення на відвідування навчальних 
тренінгах. Середній вік населення становило 33,7 роки, однаково жіночої (53%) і чоловічої статі 
(47%). Найбільша кількість (57%) осіб складало цивільне населення. Проте, зацікавленість в 
отриманні знань було серед працівників підприємств (56%), закладів освіти (27%), спецслужб 
(13%), лікарів-хірургів (4%). Теоретичне наповнення курсу змінювали залежно від аудиторії. 
Статистично за фітбек формою абсолютна більшість учасників оцінила вишкіл за найвищими 
балами (9,8/10), теоретична частина - у 9,6/10, а практична - у 9,4/10 балів.

На сьогодні ми отримали грант в 285 тис. грн для реалізації проєкту за підтримки Глобальної 
інноваційної програми ЮНІСЕФ “UPSHIFT”.

Висновки. Апробована метода навчання за Вишколом професора Сулими дозволяє ефективно 
засвоїти та оволодіти навичками з надання домедичної допомоги в нелегкий воєнний час, який 
випав на долю найбільш незахищених верств населення різних вікових груп. 
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Кафедра гігієни та екології
Івано-Франківський національний медичний університет

Робочою навчальною програмою передбачено 60 годин (2,0 кредити ЄКТС) для вивчення 
тем модулю 2: 6 годин – лекцій (з них 4 год. виділено на розділ «Військова гігієна», 24 години - 
практичних занять (з них 8 год. - «Військова гігієна»), 30 годин– самостійна позааудиторна робота 
(з них 10 год. - «Військова гігієна»). Зараз неможливо оцінити вплив війни на всі сфе ри життя 
людини через брак точної інформації. Студент повинен знати, що військова гігіє на – це окремий 
розділ гігієни, що вивчає вплив чинників навколишнього середовища, умов навчально-бойової 
підготовки, військової праці та побуту на здоров’я і на боєздатність вій сь ковослужбовців, а також 
розробляє заходи щодо зменшення або усунення негативної дії цих чинників на боєздатність 
військ. Вона має за мету зберегти і зміцнити здоров’я військовос лужбовців шляхом встановлення 
науково обґрунтованих санітарно-гігієнічних норм та вимог до організації і умов військової праці, 
розташування, харчування, водопостачання, обмун дирування, лазнево-прального обслуговування 
та інших видів побутового забезпечення військ, що дає змогу особовому складу у мирний час до-
сягнути високої боєздатності, а у воєнний – підтримувати її.

Викладачі кафедри гігієни та екології розробили ситуаційні задачі, наближені до реальних 
воєнних умов. У процесі виконання цих завдань студенти повинні використовувати результати 
лабораторних та інструментальних методів досліджень, а також застосовувати такі методи 
гігієнічних досліджень: – епідеміологічний (для вивчення закономірностей поширення неін-
фекційних та інфекційних захворювань серед військовослужбовців); – метод санітарного 
обстеження і опису, коли під час вивчення стану навколишнього середовища санітарне обстеження 
здійснюється за спеціальними картами санітарного обстеження (наприклад, карта проведення 
санітарно-епідеміологічної розвідки джерела водопостачання чи місця розташування), що містять 
запитання, відповіді на які дають повне уявлення про обстежуваний об’єкт; - санітарне обстеження 
і опис доповнюються лабораторно-інструментальними дос лідженнями із застосуванням 
фізичних, хімічних, фізико-хімічних, мікробіологічних; – ме тод гігієнічного експерименту, який 
поділяють на два різновиди: натурний метод і метод лабораторного експерименту: прикладом 
натурного гігієнічного експерименту є дослідження стану здоров’я військовослужбовців в умовах 
перебування у військово-технічному об’єкті, а лабораторного – розробка гігієнічних нормативів в 
експерименті на тваринах для встановлення гранично допустимих рівнів, гранично допустимих 
концентрацій тощо; – метод санітарно-епідеміологічної експертизи застосовують, зазвичай, 
під час проведення запобіжного сані тар ного нагляду для визначення відповідності проектних 
розробок чинним гігієнічним нормативам і вимогам; – статистичний метод служить для обробки 
отриманих даних. Студент за результатами самостійної аудиторної роботи складає висновок та 
розробляє рекомендації, які в реальних бойових умовах застосовуються під час проходження 
військової служби у всіх видах та родах військ з метою створення сприятливих умов для навчально-
бойової підготовки, національно-патріотичного виховання, розміщення, відпочинку, харчування 
та водопостачання, а також інших побутових потреб.

Таким чином, військова гігієна тісно пов’язана з усіма сторонами життя особового складу 
Збройних сил. Впроваджують у життя гігієнічні нормативи, вимоги та рекомендації командири 
і начальники всіх рівнів, військово-медична і санітарно - епідеміологічна служби Міністерства 
оборони України.
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Резюме. Надання допомоги хворим на рак залишається важливою проблемою для охорони 
здоров’я населення України. Напрямки впровадження навчальних технологій в процесі 
викладання паліативної та хоспісної медицини відіграють важливе значення та впливають 
на результативність навчального процесу [1]. Нестандартні підходи до традиційного методу 
навчання та психолого-педагогічні основи індивідуального, особистісно орієнтованого підходу 
до студентів дають можливість ефективніше оцінювати засвоєні студентами знання.

Ключові слова: навчальний процес, стандарти надання паліативної допомоги. 
Resume. Providing assistance to cancer patients remains an important problem for the health care 

of the population of Ukraine. Directions for the implementation of educational technologies in the pro-
cess of teaching palliative and hospice medicine play a signifi cant role and affect the effectiveness of 
the educational process. Non-standard approaches to the traditional teaching method and psycholog-
ical-pedagogical foundations of an individual, person-oriented approach to students make it possible 
to more effectively assess the knowledge acquired by students. 

Keywords: educational process, palliative care standards.
Новий потік технологій у різних сферах життя вимагає від студента постійного засвоєння 

та вдосконалення знань, належного інтелектуального розвитку, творчого підходу до прийняття 
рішень та формуванню соціальних навичок. Упевнений рух вищої медичної школи по 
вдосконаленому шляху вичерпує традиційний в минулому метод організації навчального 
процесу. Руйнуванням старих і привнесенням нових концепцій і технологій у навчання не 
слід забувати й про позитивні сторони вже набутого досвіду, здобутки та напрацювання.  
Якість освіти особливо вирізняється ступенем відповідності теоретичних знань та вмінню їх 
використовувати у професійній діяльності. 

Кожен студент на заняттях з онкології під час навчання має змогу проводити мікрокурації 
хворих. Цінність отриманих результатів та грамотність постановки діагнозу впливають на 
оцінювання знань студентів. Провідним в організації навчальної роботи зі студентами є вміння 
зацікавити практичною роботою та дати зрозуміти наскільки важливі та цінні результати 
роботи [2].

Важливим залишається й усне опитування студентів, під час якого вони вчаться 
висловлювати свої думки, мислити, використовувати вірно медичні терміни. Подальша робота 
в аудиторії під час опитування є логічним продовженням курації тематичних хворих. 

Сучасний стан освіти вимагає нових технологій підготовки студентів до майбутньої 
професії, які б забезпечували творчу самореалізацію, розвивали б мислення. Впровадження 
сучасних технологій навчання забезпечується    тренінговими технологіями.

Європейська Спільнота Медичної Онкології (European Society for Medical Oncology, 
ESMO) створена в 1975 році. Членами її є більш як 4500 онкологів з 93 країн Європи та 
світу. Головною ціллю ESMO є розвиток і продовження мультидисциплінарних лікувальних 
підходів в онкології[3]. Досягнення даної мети, яка зрештою повинна принести до покращення 
якості медичної допомоги онкологічним хворим, можливе тільки через тісний взаємозв’язок і 
співробітництво з колегами з інших країн. Важливим для навчального процесу є обізнаність 
студентів з основними протоколами надання спеціального лікування згідно з міжнародними 
стандартами (європейська школа ESMO та американська спілка онкологів NCCN). Тому 
важливим в навчанні студентів є ознайомлення їх з сучасними тенденціями діагностично-
лікувального пошуку, а також паліативного лікування, що прописано в стандартних протоколах. 
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Висновок 
Більш впевнені кроки до впровадження принципів сучасної системи навчання свідчать 

результати ефективності роботи зі студентами. Всі труднощі при опановуванні методикою 
навчального процесу в умовах   системи навчання та новизна реформ у вищій медичній освіті 
стають на другий план коли оцінюються всі переваги для більшої відкритості вітчизняної 
системи навчання та можливості інтеграції її у світову науку. Це відкриває нашим студентам 
нові кордони для подальшого самовдосконалення, більш органічного сприйняття їх досягнень 
в медичній науці. 
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Педагогічний шлях кожного з нас постійно супроводжує одне питання: «Який я викладач?». 
Стараємося, працюємо, вдосконалюємося, але, як правило, не знаємо як нашу роботу, 
педагогічну майстерність оцінюють студенти. Чи розуміють вони наші пояснення? Чи ми є 
об’єктивними, не прискіпливими? І головне – який результат буде внаслідок нашої взаємодії зі 
студентом?

Завдання нашого дослідження - з’ясувати: «Який він, найкращий викладач?».
Нами створено електронну форму, яку за посиланням https://forms.offi ce.com/r/CUrQdcbEBr 

заповнювали наші студенти. Поширення відбувалось через чати факультетів, чати курсів 
ІФНМУ у програмі Telegram. Оскільки адміністратори більшості цих телеграм-каналів не 
допускали появу опитувальників в чатах, то основну групу відповідей (99,5%) склали відповіді 
студентів відкритого каналу – медичного факультету. В опитуванні взяли участь 449 студентів 
2-6 курсів ІФНМУ, найбільша частка учасників – 4 курс (181 учасник) та 6 курс (128 студентів).

Ми намагались з’ясувати які фактори вливають на взаємодію викладач-студент. Деякі 
питання були формулюванням штампів, упереджень, які існують тривалий час і супроводжують 
нашу роботу.  На запитання «за період мого навчання найкращими викладачами були викладачі-
чоловіки чи викладачі-жінки» абсолютна більшість - 371 (82,62%)  - відповіли або «50/50 %, 
важко сказати», або «не задумуюся над цим, бо це не має значення». Стосовно віку викладача, 
то, на думку студентів, найкраща взаємодія під час навчання – з нашими колегами у віці 35-50 
років (так відповіли 34,07% опитаних).

Запитали ми і про таке: «чи вірно те, що викладачі-жінки прискіпливіші до студенток; 
у дівчат більше шансів на високий бал у чоловіків-викладачів» та «чи має студент-хлопець 
шанс на вищий бал у викладача-жінки» і одержали прекрасні відповіді! Більшість студентів 
заперечили такі явища в навчальному процесі, відповівши або «скоріше – ні» (27,83%) та «ні» 
(27,39%).

Почули ми від студентів - що найкращими викладачами є ті наші колеги, що мають якісь 
свої «приколи», є яскравими індивідуальностями та запитали про це в опитуванні. 56,34% 
студентів погодились з таким твердженням.

Нам була цікавою думка студентів щодо явища, яке таки трапляється на заняттях: коли тема 
«відходить вліво», бесіди з викладачами поза навчальною темою. Тільки 1,8% вказали, що це 
є «читанням моралі», ще 2,4%  відповіли, що це «дарма втрачений час, але для студента все 
йде за планом - заняття йде». Більшість вибрали відповідь «це є нормальним станом речей у 
спілкуванні людей, навчання – це не тільки розбір теми» (53,30%) або «це потрібно, розмови на 
суспільно-важливі чи психологічні теми є невід’ємною частиною життя, навчання» (32,46%).

Якби у наших студентів була можливість вибрати викладача, вони б «обрали ерудованого 
викладача, який захоплює предметом; тоді вища ймовірність добре засвоїти предмет, а з 
оцінками – як вийде». Таку відповідь дали 63,12% респондентів і це захоплює, вказує нам яка 
чудова у нас студентська аудиторія. 

Інші результати нашого дослідження будуть продемонстровані у стендовій доповіді на 
конференції.

Таким чином, викладач має:
- бути ерудованим, знати та любити свій предмет; 
- з повагою ставитися до студента;
- з віддачею – до своєї педагогічної роботи.
Ніякі інші суб’єктивні речі (стать, вік,  ступінь володіння гаджетами, володіння іноземною 

мовою, наявність численних сертифікатів, здобутків) вагомого впливу на викладання не мають.
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УДК 37.091.12: 005.963: 37.013.77
ФАХОВА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Ткачук Н.П., Гриб В.А, Ліскевич І.І, Грицюк Т.Д, Коваль М.В.

Кафедра неврології та нейрохірургії
Івано-Франківський національний медичний університет

Період XXI століття – час надзвичайно стрімкої  трансформації як світової, так і національної 
систем вищої освіти. Шляхи її удосконалення визначаються світовими тенденціями розвитку 
цієї галузі. Акценти в системі освіти змінюються, сьогодення пред’являє високі вимоги не 
тільки до організації навчального процесу, а і до підвищення майстерності викладачів. 

Для  сучасного викладача необхідними є такі характеристики, як інтелект, творчий підхід, 
компетентність у власній справі, та, безумовно, професіоналізм. Всі ці риси можуть надати 
можливість вищій освіті України відповідати вимогам часу. Вони є необхідними ознаками 
сучасного креативного викладача університету, перед яким постійно постає проблема 
удосконалення, підвищення своєї професійної майстерності.

Розвиток професійної майстерності викладача забезпечується шляхом усвідомленої 
систематичної самоосвітньої діяльності; участі у науково-методичних заходах, колективних 
та індивідуальних формах роботи; впровадження у практику перспективного педагогічного 
досвіду, новітніх досягнень педагогічної та психологічної наук, нових технологій з 
перспективою застосування ними на рефлексивній основі інноваційних методів навчання у 
роботі з студентами.

Як бачимо, процес фахового зростання викладача є  динамічною системою, що функціонує 
в суспільному і особистісному аспектах, які пов’язані один із одним. Її структура охоплює 
сукупність окремих компонентів, що являють собою єдиний механізм, спрямований на 
розв›язання чітко визначених завдань і мети. Кожний із компонентів може бути розглянутий в 
якості складової системи більш високого чи нижчого рівня.

За таких обставин у системі  освіти повинен працювати не просто викладач чи майстер 
навчання, який володіє відповідними фаховими і психолого-педагогічними знаннями й 
уміннями, а педагог професійного навчання, здатний забезпечити ефективність підготовки 
компетентних, професійно мобільних кваліфікованих кадрів.

Важливу роль на сучасному етапі розвитку освіти відіграє особистісно-зорієнтований 
підхід, який передбачає створення найбільш сприятливого середовища для забезпечення 
шляхів професійного самовдосконалення, повноцінний інтелектуальний розвиток особистості 
та її всебічну творчу реалізацію. В його основі лежить принцип, який базується на оптимізації 
особистісного розвитку викладача. Цей та інші підходи щодо підвищення майстерності фахівця 
можуть повною мірою реалізуватися лише за умов системного її розгляду, що забезпечує 
врахування всього комплексу чинників впливу на перебіг означеного процесу. Існують різні 
трактування поняття системи. Незважаючи на певні розходження, абсолютна більшість 
дослідників схиляються до того, що система являє собою цілісний об›єкт, в якому взаємодіють 
пов›язані елементи, які складають її внутрішню структуру.

Також важливим аспектом сучасної вищої освіти є академічна мобільність викладачів, 
як аспект інтернаціоналізації. Навчання, стажування та дослідницька робота викладачів 
університетів, зокрема у закордонних закладах, збагачують індивідуальний досвід педагога, 
надають можливість ознайомитися і практикувати різні моделі створення і поширення знань, 
дозволяють розширити мережу контактів і спілкування, поглибити знання іноземної мови. Це 
є один з концептуальних шляхів підвищення якісного рівня педагогічної діяльності в умовах 
реформування вищої освіти. 
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УДК 378.615.8
ЕЛЕМЕНТИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ПОКРАЩЕННЯ ЯКО-

СТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ 

Турчин Н.І.,  Салижин Т.І.

кафедра загальної практики – сімейної медицини та реабілітації кафедра внутрішньої меди-
цини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка

Батьківщиною дуальної освіти вважають Німеччину, яка запровадила навчання у пропорції 
«30% теорії, 70%  практики» ще в минулому сторіччі. Далі цей підхід запозичили в Європі, 
Канаді, Південній Кореї та Китаї. В Україні дуальне навчання пілотували впродовж 2015-
2017 років. Тоді здійснювався експеримент з організації навчально-виробничого процесу з 
елементами дуальної форми навчання.

Дуальна освіта (подвійна освіта) - це коли у процесі навчання 50% теоретичних занять, а 
50% робота за спеціальністю в закладах охорони здоров’я. Такий тип освіти створює модель 
майбутньої професії і спрямовує студента розвиватися в даній галузі.

Не варто плутати дуальну освіту з дистанційною і заочною формами. Це незвичне 
поєднання навчання з будь-якою роботою заради заробітку. Дуальна освіта – форма денного 
навчання, яке поєднується із закріпленням теоретичних знань на робочому місці студента 
на підприємстві чи в установі, де він працює за трудовим договором. Коли у виробничому 
процесі студента навчають, ще й платять за це. Благодатний ґрунт для запровадження дуальної 
освіти – це галузі, де існує системна проблема нестачі кваліфікованих працівників, в умовах 
воєнного часу є велика потреба у висококваліфікованих фізичних терапевтах, ерготерапевтах, 
які зможуть надавати якісну реабілітаційну допомогу.

Дуальна система освіти дає можливість навчати висококваліфікованих спеціалістів, які 
після закінчення закладу вищої освіти стають конкурентноспроможними на ринку праці, 
і роботодавцям не потрібно затрачати час на стажування, навчання молодих спеціалістів, 
як результат ЗВО надає підприємству готового працівника, який має певну професійну 
кваліфікацію та стаж роботи.
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УДК 613.11+614.253.4+341.31
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО  СТАНУ

С.М. Феденько

Кафедра фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії
Івано-Франківський національний медичний університет

З початком повномасштабної війни питання навчання стало менш актуальним серед 
пріоритетів українців. Їх основними цілями стала безпека, допомога армії та країні. Отримати 
знання, без яких неможливо розвиватися та будувати кар’єру, без соціальної адаптації до 
освітнього процесу в умовах війни. В зв’язку з цим дуже важливо, щоб молоді люди включалися 
в навчальний процес, успішно справлялися з вимогами до навчання, опановували компетенції, 
які вони могли б ефективно застосовувати в майбутньому. Однак соціальна адаптація студентів 
під час війни значно ускладнюється: студент повинен пристосуватися до нових умов, бути 
мобільним, активним та самостійним, вміти організувати свою роботу та правильно розподілити 
час.

Соціальна адаптація є безперервним процесом активної адаптації людини до умов 
соціального середовища. Під соціальним середовищем розуміють економічні, політичні, 
соціальні, духовні, територіальні умови, що впливають на становлення особистості. Під 
соціальним середовищем, до якого має адаптуватися здобувач вищої освіти, мається на увазі 
нове освітнє середовище, яке формується в умовах воєнного стану.

Виділяють чотири стадії соціальної адаптації в умовах нового соціального середовища, 
сформованого в воєнний час: 

1. Початкова стадія. На цій стадії студент ознайомлюється з основними правилами 
поведінки у новому йому середовищі і намагається слідувати їм. 

2. Стадія терпимості. У цей момент середовище та індивід стають рівноцінними 
доповненням один одного. 

3. Акомодація (пристосування). У процесі цієї стадії для досягнення найкращої взаємодії 
здобувач вищої освіти і середовище, що його приймає, йдуть на різні поступки по відношенню 
один до одного. 

4. Асиміляція (повна адаптація). В цей період студент відмовляється від способу життя, 
який він вів раніше, і повністю приймає норми та цінності нового соціального середовища.

Необхідно зазначити, що студент, адаптуючись до нового освітнього середовища, може 
пройти всі етапи послідовно, а може зупинитися на якомусь із них. Все залежить від ситуації, 
відношення студента до неї, його характеру та життєвого досвіду.

Процес адаптації особистості студентів до освітнього процесу в умовах воєнного стану, 
довгий і складний, а часом навіть дуже проблематичний. Він характеризується повною 
відмовою від звичного способу життя та входженням у нове невідоме доросле життя, в якому 
необхідно думати не тільки про навчання, а й про те, як вижити під час війни, убезпечити себе 
та своїх рідних, допомогти армії та країні. В більшості українських студентів він розпочався ще 
два роки тому, коли спочатку звичне студентське життя змінила пандемія коронавірусу, а потім 
повномасштабна війна.

Основними проблемами соціальної адаптації здобувачів вищої освіти в умовах воєнного 
стану є: важкий психоемоційний стан студентів; відсутність мотивації та ін. Щоб вирішити ці 
проблеми, необхідно розвивати психологічні служби ЗВО, оптимізувати навчальний процес та 
систему оцінювання, розробити та реалізувати державні програми, спрямовані на забезпечення 
комп’ютерним обладнанням та інтернетом. Отже, успішна соціальна адаптація до освітнього 
процесу в умовах воєнного стану забезпечує подальший розвиток студента як особистості та 
майбутнього професіонала. 
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МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИ-

ПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ» СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
 ФАКУЛЬТЕТУ

С.М. Феденько, А.Р. Грицик 

Кафедра фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії
Івано-Франківський національний медичний університет

Організація освітнього процесу в ІФНМУ спрямована на формування особистості майбут-
нього магістра фармації, його професійної компетенції шляхом змін педагогічних методик, 
впровадження інноваційних технологій навчання, інтеграції в світовий науково-освітній 
простір, інформатизації освітнього процесу. Навчання як процес стає результативним тільки 
в умовах активації пізнавальної діяльності студентів, яке досягається шляхом застосування 
різних форм навчально-методичного та організаційного забезпечення викладання дисциплін. 

«Соціальна фармація» належить до блоку вибіркових компонентів освітньо-професійної 
програми, проте, її роль у забезпеченні набуття студентами інтегральної, загальних та фахо-
вих компетентностей є значною. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна 
фар мація» є формування системних знань щодо соціально-економічних аспектів організації 
фармацевтичного забезпечення населення на макро- та мікроекономічному рівнях, а також 
формування професійно-важливих навичок щодо впровадження соціально-економічних меха-
нізмів забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню.

Програма вивчення дисципліни «Соціальна фармація» максимально наближена до реалій 
сучасної фармацевтичної практики. Видами навчальної діяльності студентів є лекції, практичні 
заняття та самостійна робота. Практичне заняття з дисципліни «Соціальна фармація» складає-
ться з декількох частин. Спочатку спільно з викладачем розглядаються теоретичні питання, 
проводиться вихідний контроль знань студентів, після цього студентам пропонується практичне 
застосування знань у вигляді рішення ситуаційних завдань. Зарахування практичного заняття 
здійснюється за результатами виконання практичної роботи, усного опитування та тестового 
контролю.

За умов європейської інтеграції та підвищення вимог до практичної підготовки фармацевтів, 
завдання викладача – використати найефективніші навчально-методичні засоби, що 
допоможуть зацікавити студентів та спонукати їх до творчого процесу, адже саме зацікавленість, 
перетворення монотонного заняття на динамічний творчий процес, в результаті якого кожен 
фармацевт може відчути задоволення від здатності самостійно виконати ситуаційну задачу та 
сформулювати висновки забезпечить бажані результати.

Для проведення курсу практичних занять нами розроблено методичний посібник, який 
охоплює навчальний матеріал аудиторних практичних занять та позааудиторної самостійної 
роботи. У посібнику представлена тема кожного заняття, його актуальність, навчальні цілі, 
перелік питань до самостійної позааудиторної роботи, перелік обов’язкових практичних 
навичок, ситуаційні та тестові завдання, що дозволяє інтенсифікувати навчально-пізнаваль-
ний процес. З метою перевірки поточного і підсумкового рівня знань студентів створена база 
тестових завдань. 

Отже, підвищенню ефективності викладання дисципліни «Соціальна фармація» студентам 
сприяє активізація роботи по створенню методичного посібника, зміст якого охоплює весь 
матеріал відповідно до навчальної програми, оновлення і вдосконалення бази тестових 
завдань та ситуаційних задач. Реалізація вищеозначених заходів дозволяє студенту-фармацевту 
отримати бажаний обсяг знань, в достатній мірі відпрацювати кожну з практичних навичок, 
рекомендованих програмою, сформувати соціально-економічне мислення, що в кінцевому 
результаті забезпечить якісну теоретичну та практичну підготовку сучасного магістра фармації.
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДННЯ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА 
ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Федорак В.М., Попович Ю.Л., Кавин, В,О,, Іванців О.Р. Білінський І.І., Парахоняк В.В.

Кафедра дитячої хірургії з курсом клі
Івано – Франківський національний медичний університет. 

Для лікаря будь-якої спеціальності все більше актуальними стають питання індивідуальних 
відмінностей структури систем організму, питання синтопії органів, проекційної та 
орієнтирної анатомії. Все це підвищує роль дисципліни в підготовці лікаря-клініциста 
загального профілю, забезпечує зв›язок між теоретичною підготовкою та клінікою. 

Основною метою викладання клінічної анатомії є конкретизація знань студентів в 
топографічній анатомії, можливість подальшого використання їх для вирішення клінічних 
задач. А виконання можливе лише при вивченні топографії на трупному матеріалі та 
відтворенні оперативних втручань на трупах і тваринах, тому саме наш предмет дає 
можливість студентам не тільки побачити і почути, але й самостійно спробувати реалізувати 
отримані знання та навички. Відпрацювання студентами поширених мануальних та 
інструментальних прийомів в експерименті є найбільш виправданим педагогічним прийомом 
у вирішенні завдань переходу студента від теоретичних дисциплін до клінічних. Потрібно 
зробити так, щоб вміння закладались у студентів ще в період навчання і відпрацьовувались 
не на хворих в клініці, а на анатомічному матеріалі та тваринах в експериментальній 
операційній. Невід›ємною частиною вивчення оперативної хірургії зі студентами є операції 
на тваринах, які представляють найбільш оптимальну модель освоєння прийомів поводження 
з вітальними тканинами та органами, здобуття навичок поведінки в операційній, поводження 
з інструментами, освоєння конкретних практичних маніпуляцій. Ці операції несуть велику 
виховну роль, оскільки вчать студентів з самого початку дбайливо ставитися до пацієнтів, 
виробляють навички післяопераційного догляду за хворими. 

Клінічна анатомія як основа точної топічної діагностики, безпомилкового вибору 
оперативного прийому, і грамотного обгрунтування оптимальних оперативних доступів, є 
стрижнем формування клінічного мислення майбутнього лікаря.  Саме клінічна анатомія та 
оперативна хірургія - одна з найбільш необхідних, раціональних і продуктивних ланок у сис-
темі медичної освіти. 
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УДК 37.018.43+614.253.4+614.46
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАСІДАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО 

НАУКОВОГО ГУРТКА З ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ТА 
ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ» У 2021-2022 н.р.  

Федорак В.М., Кавин В.О., Попович Ю.І., Іванців О.Р., Білінський І.І., Парахоняк В.В.

Кафедра дитячої хірургії з курсом клінічної анатомії та оперативної хірургії Івано-
Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ

Дистанційне навчання є формою  організації навчального процесу, що забезпечує нерозрив-
ність навчального процесу за надзвичайних обставин (пандемія коронавірусної хвороби, 
військовий стан в Україні). Для медичних ВУЗів  дана форма стала новим навчальним явищем, 
яке створює передумови для переходу  традиційних методів навчання до  впровадження сучас-
них веб-технологій. Дана форма навчання змогла реалізувати право людини на освіту та доступ 
до вузькопрофільної інформації за різних обставин.

Діяльність студентських наукових гуртків різних кафедр має свої особливості. Проте засвоє-
ння студентами практичних навичок  дистанційно є доволі проблематичним. Технічні проблеми, 
пов’язані з доступом до мережі Інтернет, залежність від наявності електроенергії, провайдера, 
використання смартфону, а не ноутбука чи комп’ютера часто не забезпечує студентам належної 
візуалізації презентацій через погану роздільну здатність девайсу, дистанційно спостерігається 
підвищення втомлюваності та відсутність можливості застосовувати отримані знання на 
практиці, що є вагомими недоліками даної форми навчання. Навіть найбільш сучасні хірургічні 
тренажери, перегляд відеоматеріалів не замінять майбутнім медикам практики, проте саме ця 
форма освіти стала «рятувальним кругом». Тому в процесі дистанційного навчання можна 
виділити і його суттєві переваги: студенти можуть оволодіти знаннями за умов постійного 
опрацювання навчального матеріалу, їхня теоретична підготовка буде досить грунтовною; дис-
танційне навчання забезпечує можливість вивчення матеріалу у спокійній домашній обстанов-
ці, надає можливість оволодівати сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

Щороку науково-дослідницька робота студентів дозволяє розширювати горизонти знань у 
напрямку медицини. Гурток дає можливість студентам відчути себе науковцями, подавати свої 
знання у креативний спосіб. У результаті наукової роботи студенти вчаться науковому мис-
ленню, а з кожним роком все краще аналізують і вирішують проблеми медичного характеру. 
Впродовж навчального 2021-2022 року у весняному та осінньому семестрах засідання гуртка 
проводилися як очно, так і дистанційно. У форматі відеоконференцій студенти готували допо-
віді з відеоматеріалами, кращі із яких були представлені на студентській науковій конференції 
«Інновації в медицині та фармації». Слід відзначити високий рівень підготовки презентацій на 
засідання гуртка, які містили елементи як теоретичного обгрунтування досліджуваної пробле-
ми так і сучасних методів хірургічних операцій. Після доповіді гуртківці розв’язували цікаві 
тестові завдання, самостійно створені доповідачем. Кращі із відповідей відзначалися призови-
ми місцями, що також заохочувало бути уважними під час засідання.  Слід виділити і негатив-
ні сторони проведення засідань дистанційно, такі як апрактичність (неможливість виконувати 
практичні навички в домашніх умовах).

В умовах дистанційного навчання зростає роль самостійної позааудиторної роботи, а 
функція викладача полягає також у ефективній організації самоосвіти студентом, що дозволить 
сформувати особистість, здатну до саморозвитку. Саме заходи науково-дослідницького 
характеру і є полем бою для молоді нашої держави, від нас залежить її майбутнє.
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УДК: 378:614.2:6169
ВИВЧЕННЯ СТАВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ДО 
РІЗНИХ ФОРМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Н. Б. Федорків, Р.М. Калужна, І. М. Карпінець, Л. М. Савчук 

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я 
Івано-Франківський національний медичний університет

Вступ. Одним із найбільших викликів нашого часу стала пандемія короновірусної хвороби 
COVID-19. Жорсткі протиепідемічні заходи, які змушені були застосовувати уряди, в т.ч. Укра-
їни, зумовили необхідність  використання дистанційних форм в освітньому процесі. 

Враховуючи, що важливою складовою медичної освіти є навчання на клінічних базах, 
з живим спілкуванням із пацієнтами та обговорення клінічних випадків з колегами та 
викладачами, метою нашого дослідження стало вивчення ставлення студентів-медиків до 
різних форм освітнього процесу: дистанційних та очних.   

Матеріали і методи. Проведено опитування 363 здобувачів освіти медичного факультету 
Івано-Франківського національного університету різних курсів навчання (1 – 6%; 2 – 25%; 3 – 
20%; 4 – 23%; 5 – 16%; 6 – 8%; інтерни – 2%) за спеціальною розробленою анкетою. Дослідження 
проводилося у весняному семестрі 2021-2022 навчального року шляхом тестування бажаючих 
онлайн на базі Гугл форми (всі відповіді анонімні). 

Використали методи: соціологічний, медико-статистичний.  
Результати дослідження. Встановлено, що майже 40% респондентів (42,70±2,60%) 

надавали перевагу змішаній формі навчання, а прихильників виключно дистанційної чи тільки 
очної форм освітнього процесу приблизно одинакові частки – близько третини (28,93±2,38% 
і 28,37±2,37% відповідно). Серед переваг он лайн навчання найчастіше опитані здобувачі 
медичної освіти вказували на: появу більше вільного часу (40,50±2,58%), у т.ч. на опрацювання 
матеріалів до занять (33,88±2,48%), а також відсутність прив’язки до місця проведення занят-
тя (39,94±2,57%). Кожен четвертий респондент відзначав можливість при цьому дотримува-
тись раціонального харчування (26,17±2,31%), а кожен п’ятий – поєднувати навчання і роботу 
(23,69±2,23%). 

Разом з тим, основними недоліками цієї форми навчання, на думку опитаних, є: відсутність 
живого спілкування з викладачами та одногрупниками (47,11±2,62%), а також складність 
набуття практичних навичок (44,90±2,61%). У третини респондентів були претензії до технічної 
сторони – залежність можливості повноцінного читання лекцій і проведення занять від якості 
Інтернету (30,30±2,41%). З іншого боку, приблизно третина опитаних зазначили, що он лайн 
навчання сприяло самоорганізації і змушувало тренувати самодисципліну для належного 
оволодіння матеріалом (29,48±2,39%).

На противагу сказаному, найбільшими перевагами очної форми навчання респонденти 
вважали: можливість живого спілкування та обговорення тем занять з викладачами 
(52,34±2,62%); повноцінне насичене студентське життя (44,90±2,61%); краще оволодіння 
практичними навичками (35,54±2,51%); можливість більш об’єктивного і справедливого 
оцінювання викладачами знань студентів (27,82±2,35%). Водночас, серед головних недоліків 
очного навчання опитані називали: труднощі поєднання навчання і роботи (45,45±2,61%); 
зменшення до мінімум вільного часу (41,32±2,2,58%); необхідність їхати на заняття на кафедри 
(33,88±2,48%); страх контакту із невакцинованими студентами (27,27±2,34%). 

Висновки. Кожна із форм освітнього процесу (дистанційна та очна) на думку здобувачів 
вищої медичної освіти має свої переваги і недоліки, які зазвичай доповнюють один одного, і 
які слід врахувати при організації відповідного освітнього процесу теоретичних та клінічних 
дисциплін під час глобальних суспільних викликів: епідемій/пандемій, а також в сучасних 
умовах активної фази військової агресії російської федерації проти України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

С.В. Федоров, Т.І. Маковецька, Н.З. Позур, І.В. Козлова, Н.В. Чаплинська, Х.С. Симчич

Кафедра терапії, сімейної та екстреної медицини ПО
Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна

Коронавірусна хвороба COVID-19, починаючи з першого повідомлення про випадок 
недуги в провінції Wuhan (Китай) у грудні 2019 року, оголошення ВООЗ пандемії 17 травня 
2021 року та до нині спричинила значний тягар на систему охорони здоров’я всіх країн світу, 
соціальні та економічні аспекти життя. Карантинні обмеження, спрямовані на стримання 
поширення новітнього коронавірусу SARS-Cov-2, обумовили реорганізацію звичного нав-
чання шляхом залучення систем та методик дистанційної освіти. Упродовж пандемії CO-
VID-19 навчання лікарів на циклах тематичного вдосконалення (ТУ) відбувається дистан-
ційно з використанням платформ Zoom та Google Classroom. Існує чимало думок та відгуків 
щодо переваг та недоліків такого навчання. 

Мета дослідження: оцінити переваги та недоліки дистанційного навчання лікарів на 
циклах тематичного вдосконалення. 

Матеріал та методи дослідження. Проведено анонімне опитування 219 лікарів 
терапевти чних спеціальностей, які проходили дистанційне навчання на кафедрі терапії і 
сімейної медицини післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 
університету в період з 1 січня по 25 травня 2022 року. 

Результати дослідження. Серед 219 опитаних лікарів переважна кількість осіб навчалися 
на циклах ТУ повторно. 176 (80,4%) опитаних були жіночої статі. Серед лікарів переважали 
лікарі загальної практики-сімейної медицини та лікарі-терапевти. Переважна більшість 
лікарів-курсантів задоволені дистанційним форматом циклів ТУ та їхнім наповненням. 
Порівняно з традиційним 

Більшість опитаних (105 (47,9%) осіб) висловилася за змішану систему навчання в майбут-
ньому, яка б поєднувала елементи дистанційної освіти з можливістю навчатися на клінічних 
базах кафедри. Виключно дистанційне навчання в майбутньому зазначили 90 (41,1%) лікарів 
(χ2=2,08; р=0,15). 10 (4,6%) осіб надають перевагу навчанню на базах кафедри. 

Висновки. 1. Дистанційний формат циклів тематичного вдосконалення в умовах панде-
мії COVID-19 прийнятний для переважної більшості лікарів. 2. Необхідна розробка гібрид-
ної моделі проведення циклів тематичного вдосконалення в майбутньому, яка б гармонійно 
поєднувала елементи дистанційної та академічної медичної освіти.
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УДК 37.013.2+37.012.8
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ»

С.В.Федоров1, Н.З.Позур1, Л.І.Пелехан2 Т.І.Маковецька1, О.Б.Молодовець3

Кафедра терапії, сімейної та екстреної медицини ПО1, дирекція ННІПО2, 
кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб3

Івано-Франківський національний медичний університет
 
«Внутрішні хвороби» – ключова медична дисципліна, яка відповідає за лікування 

дорослих пацієнтів із комплексом захворювань як в лікарні, так і в суспільстві. Це – пацієнт-
орієнтована галузь медицини, яка науково базується та дотримується етичних і холістичних 
принципів допомоги; створює та просуває медичні знання, методи та можливості. 

Мета дослідження: розробити новий методичний посібник для заочних баз стажування 
лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

Результати дослідження. Регламентуючим документом організації освітнього процесу 
лікарів-інтернів є Примірна програма підготовки в інтернатурі випускників закладів вищої 
освіти, що готують фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я» зі спеціальності «Внутрішні 
хвороби» розробленої групою експертів МОЗ з деяких питань проходження інтернатури за 
спеціальністю «Внутрішні хвороби» склад якої затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 01 листопада 2021 року № 2390 (співавтори проф. Сергій Федоров та 
доц. Наталія Позур є в складі цієї групи) та затвердженої Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 14.07.2022 р. № 1219 у відповідності з вимогами «Положення про 
інтернатуру» згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я № 493 від 16.03.2022. 

Для окреслення та уніфікування вимог був підготовлений методичний посібник для 
керівників за методичний посібник для керівників інтернів на базах стажування (практична 
частина підготовки) зі спеціальності «Внутрішні хвороби», схвалений на засіданні центральної 
методичної ради ІФНМУ «07» вересня 2022, протокол № 1 та рекомендовано до затвердження 
на засіданні Вченої ради ІФНМУ.

В методичному посібнику детально та структуровано викладено усі вимоги щодо сучасного 
бачення практичної підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби». 
Тривалість 16 місяців (2496 годин, 83,2 кредити ECTS). 1-ий рік навчання – 8 місяців (1248 
годин, 41,6 кредити ECTS). 2-ий рік навчання – 8 місяців (1248 годин, 41,6 кредити ECTS). 
Для правильної організації освітньої частини практичної підготовки вказано також назву курсу 
навчальної програми та рекомендовані години з перерахунком на кредити ECTS. Також для 
виконання освітньої частини практичної підготовки наведено зміст обов’язкових компонент 
освітньо-професійної програми з деталізацією навчальної мети кожного курсу, переліку 
обов’язкових компетентностей, необхідних знань і умінь, які лікар-інтер повинен здобути по 
закінченню інтернатури. Підготовка з спеціальності «Внутрішні хвороби» включає загальну 
базу тривалістю 6 місяців – 1-ий рік навчання ( з них 2 місяці у відділенні невідкладної 
екстреної медичної допомоги, 2 місяці у відділенні інтенсивної терапії, 2 місяці в амбулаторії 
(амбулаторні та/або консультативні поліклініки та/або денні стаціонари) та 10 місяців –1-ий рік 
навчання 2 місяці та 2-ий рік навчання 8 місяців внутрішньої медицини у стаціонарній службі 
внутрішніх хвороб (терапевтичні стаціонари, що можуть включати: якщо необхідно, ротації за 
різними спеціальностями). Метою загальної бази є забезпечення отримання необхідного фонду 
знань і навичок для діагностики та лікування поширених медичних проблем та ведення гострих 
невідкладних медичних станів. Мінімальна пропонована тривалість ротацій для загальної бази 
становить 2 місяці. Залежно від структури лікувальної установи та обсягу роботи доцільно 
чергувати роботу в різних відділеннях терапевтичного профілю.

Висновок. Для подальшого удосконалення навчального процесу на заочних базах дирекцією 
ННІПО та колективом кафедри терапії, сімейної та екстреної медицини планується проведення 
одноденного семінару-тренінгу для керівників заочних баз стажування із зарахуванням 10 балів 
БПР щорічно.
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УДК 378:614.25
СИМУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІД-

ГОТОВКИ ЛІКАРІВ НА ПЕДІАТРИЧНИХ КАФЕДРАХ

О.Д. Фофанов1, А.Б. Волосянко2,  А.П. Юрцева2, В.О. Фофанов3, І.М. Дідух1,                  
Л.Я. Іванишин 2

Івано-Франківський національний  медичний університет
1 - кафедра дитячої хірургії з курсом клінічної анатомії та оперативної хірургії; 2 - кафедра 

педіатрії;  3 - кафедра дитячих хвороб  ПО
     
Слідуючи світовим тенденціям при підготовці майбутніх лікарів  в Україні в останні роки 

все більшого поширення набуває симуляційне навчання, Цей метод вважають одним  важливих  
шляхів створення і впровадження нових конкурентноспроможних технологій. У країнах Європи 
навчання в симуляційних центрах становить 40% професійної практичної підготовки медиків. 
Безумовно, симуляційні технології не можуть повністю замінити комунікативне спілкування з 
реальними пацієнтами при  традиційному навчанні біля ліжка хворого. Навчитися знайти підхід 
до хворої дитини та її батьків, завоювати їхню довіру неможливо в імітованому клінічному 
випадку. Разом з тим, при класичному навчанні, зокрема на педіатричних кафедрах,  існують 
організаційні проблеми, це  такі як можливості кафедри та клініки, наявність профільних хворих 
дітей, неспокій дитини при клінічному обстеженні і, у зв’язку з цим, зчаста  незгода батьків брати 
участь в навчальному процесі. 

Дотепер існує хибна думка, що для застосування симулятивних методик в навчальному 
процесі необхідні лише високовартісні та високотехнологічні засоби.  Guillaume Alinier у 2007 
році запропонував поділ симуляційних методик на певні рівні, яка включає деякі цілком доступні 
методи, і які ми широко застосовуємо в освітньому процесі. Це такі як «письмові симуляції» 
(клінічні ситуаційні завдання), об’ємні моделі (низькореалістичні манекени, фантоми, тренажери),  
вироби, що «мають екран», тобто комп’ютерні ситуаційні завдання, тестові програми, відеофільми 
та симулятори віртуальної клінічної реальності. Останні набули на кафедрах розвитку в період 
пандемії та воєнного часу під час дистанційного навчання, завдяки якому майбутні лікарі змогли 
проходити курси навчання на рівні перегляду демонстраційних матеріалів в он-лайн режимі або 
у відеозаписах. Студенти старших курсів зі спеціальностей «Педіатрія» та «Дитяча хірургія», 
перебуваючи на одній клінічній базі, працюють в навчально-практичному центрі (НПЦ) «Педіатрія» 
на кафедрі педіатрі як під час практичних занять, так і в позааудиторний час згідно графіку, а студенти  
зі спеціальності «Дитяча хірургія» також опановують практичні навички у позааудиторний час у 
НПЦ «Хірургія». Ситуаційні клінічні завдання на кафедрах постійно поновлюються, на кафедрі 
дитячої хірургії поповнений набір відеофільмів, особливо  з рідкісних вроджених вад органів і 
систем. Значно активізувався  в освітньому процесі при викладанні дитячої хірургії та педіатрії 
такий важливий метод симуляційного навчання як дебрифінг (від англ. debriefi ng – обговорення 
після виконання завдання).  Викладач демонструє дані медичної карти реального стаціонарного 
хворого з подальшим розбором і  аналізом плюсів та мінусів дій лікарів за участю студентів, 
наводить наслідки неправильних дій медичних працівників, що дозволяє вберегти від подальших 
помилок майбутнього лікаря. На педіатричних кафедрах не вистачає манекенів з електронним 
або комп’ютерним управлінням. комп’ютерних манекенів - симуляторів пацієнта вищого класу 
реалістичності. Проте, в умовах сучасних викликів і обмеженого фінансування необхідно швидше 
опановувати сучасні електронні методи симулятивного навчання, за якими майбутнє. Зараз  у 
світі широко застосовується така сучасна інноваційна технологія як платформа симуляційного 
навчання «Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків» «КлінКейсКвест» 
(«ClinCaseQuest»).  доступ до якої після реєстрації  можлива і в Україні. 

Таким чином, симуляційне навчання доповнює підготовку студентів до реальної клінічної 
практики, а також - сприяє формуванню у них професійної компетентності.
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УДК 378:616314
ЗНАЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ СТОМАТОЛОГІВ

О.В. Хміль, Л.Ф. Каськова, Д.О. Хміль, Н.В. Янко

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології ЗВО ПДМУ

Науково-дослідницька робота студентів-медиків - один із елементів професійної підготов-
ки здобувачів освіти, який полягає у поглибленому вивченні основного навчального або 
додаткового матеріалу, у сприйнятті важливих проблем стоматології й медицини в цілому, 
використовуючи спеціальні методи досліджень, що у кінцевому результаті сприяє розвиткові 
клінічного мислення у здобувачів освіти. Мотивація, інтерес, потреба пізнання вважаються 
необхідними умовами навчальної діяльності. 

Науково-дослідницька робота є важливою компонентою сучасного освітнього процесу, яка 
безпосередньо інтегрує різні види як індивідуальної, так і колективної навчальної діяльності, 
що виконується під час аудиторних та позааудиторних занять під керівництвом наукового 
керівника.

Успішність навчального процесу зазвичай залежить від особистісного змісту й безпосеред-
нього відношення до нього. Свідоме ставлення майбутніх лікарів-стоматологів до стимулювання 
мотивації навчального процесу є базисною основою, на якій виникають, закріплюються й 
розвиваються знання, навички пізнання та практичний досвід здобувачів освіти. Науково-
дослідницька робота є надважливою складовою професійної підготовки фахівців. Вона завжди 
повинна бути максимально спрямованою на реалізацію творчих можливостей здобувачами 
освіти. Навчання стає більш результативним тільки тоді, коли воно ґрунтується на активній 
пізнавальній діяльності здобувачів освіти, тобто підвищується вмотивованість та посилюється 
фахове професійне спрямування навчання. 

Формування професійного інтересу до отримання додаткових фахових знань, умінь і навичок 
самоосвіти, розкриття індивідуальних професійних та інтелектуальних здібностей, необхідних 
для планування, розробки й впровадження нових методів діагностики і лікування у здобувачів 
освіти. Тобто їх засвоєння допомагає суттєво покращити якість навчально-виховного процесу 
в закладах вищої медичної освіти й забезпечити більш якісну підготовку фахових спеціалістів.

Науково-дослідницька творча робота у позааудиторний час максимально доповнює 
навчальний процес і забезпечує суттєве розширення учбової програми. Для організації такої 
роботи на кафедрах створюють студентські наукові товариства з числа тих здобувачів освіти, 
що мають бажання займатися пошуковими науковими дослідженнями. Науковий керівник 
товариства пропонує кожному здобувачу освіти цікаву тематику дослідження у межах наукової 
теми кафедри. Таким чином виникає індивідуалізація процесу навчання через участь таких 
здобувачів освіти у студентських наукових товариствах чи наукових гуртках. Після розробки та 
вивчення певної тематики гуртківець має можливість виступити з доповіддю на студентській 
науковій конференції, а потім проявити себе у науковій дискусії. 

Творча наукова робота також полягає в активній участі членів наукового гуртка в 
студентських наукових форумах, олімпіадах, конференціях, конкурсах. Все це суттєво підвищує 
самооцінку здобувача освіти та спонукає до подальшої пошукової наукової роботи, що потім 
знаходить відображення у рейтинговій оцінці поточного й  підсумкового модульного контролю. 
Залучення здобувачів освіти в активний процес отримання знань формує потребу в самостійній 
роботі за рамками відведеного на аудиторну роботу часу. 

Отже, науково-дослідницька робота - це важлива компонента самостійної навчальної  
роботи у позааудиторний час, яка доповнює проведення основного навчального процесу, 
безпосередньо індивідуалізує та спрямовує його на розвиток і реалізацію творчих можливостей 
здобувачів освіти, що визначає якість професійної підготовки у фахових медичних ЗВО України. 
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УДК 37.013«364»(477)(063)
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ  НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ З КЛІНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Човганюк О.С., Скрипник Н.В., Костіцька І. О., Оринчак М.А.*, Нейко В.Є.*, 
Дзвонковська В.В.*, Василечко М.М.,  Гаман І.О.*, Кочержат О.І.*, Александрук Д.П.*

Кафедра ендокринології, 
*кафедра пропедевтики внутрішньої медицини імені професора М.М.Бережницького 

Івано-Франківський національний медичний університет

У зв’язку із розвитком інформаційних технологій  люди можуть отримувати нові знання 
і набувати сучасних професій. Важливо майбутнім лікарям розвивати додаткові професійні 
навики серед яких можна виділити персональні, комунікативні та організаційні. 

Потужною базою для наукових досліджень та джерелом кваліфікованих інтелектуальних 
кадрів є вища освіта, яка відіграє важливу роль у розвитку та впровадженні сучасних 
технологій навчання.

Мета. Розвиток у здобувачів освіти соціальних навичок (soft skills) при роботі з хворими 
при вивченні клінічних дисциплін студентами-медиками Івано-Франківського національного 
медичного університету (ІФНМУ)  в умовах російсько-української війни.

Матеріал і методи. У ІФНМУ з вересня 2022 року розпочато змішану форму навчального 
процесу. Клінічні дисципліни, такі як «Внутрішня медицина», «Ендокринологія» для 
здобувачів вищої освіти проводяться на клінічних базах університету біля ліжка хворого. 

На перший план виноситься перш за все безпека учасників педагогічного процесу, 
тому при проведенні практичних занять викладачі керуються Наказом МОН України від 
07.03.2022р. №235 «Про деякі питання роботи закладів передвищої, вищої освіти на час 
воєнного стану» та наказом ректора ІФНМУ № 708-д  від 07.07.2022 р. «Про організацію і 
ведення цивільного захисту університету».  

Результати. В ситуаціях, що загрожують життю та здоров’ю людині, наприклад, сигнал 
«Повітряна тривога», усі учасники педагогічного процесу прямують в укриття. В усіх 
навчальних корпусах, клінічних базах університету розроблені схеми евакуації. На першому 
занятті викладач зі студентами проводить учбову евакуацію за даною схемою. Після відбою 
сигналу тривоги студенти повертаються у навчальний клас, приступають до заняття,  
зосереджуються на завданні та без емоційних зривів спілкуються між собою. 

В умовах постійного  стресу та  тривоги за життя актуальним є розмова з людиною, один 
із способів полегшити стан пацієнта. Спілкуючись із хворими, студенти використовують 
навички комунікації: уміння вислухати чиюсь історію є однією із форм підтримки, 
демонструють дихальні вправи, які допомагають відволіктися від тривожних думок та ін. 

Висновок. У здобувачів вищої освіти формується відповідальність за своє життя та життя 
і безпеку свої товаришів, таким чином розвиваються навички soft skills – відповідальність, 
уважність, дисциплінованість, стресостійкість.
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УДК [37.01/37.02]+[615.8+616-08]
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ФІЗИЧНОЇ 

ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ У СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ.

У.П. Шаламай, В.Г. Міщук, Н.С. Єнушевська

Кафедра загальної практики – сімейної медицини та реабілітації
Івано-Франківський національний медичний університет

Навчально-виробнича практика студентів є невід’ємною складовою навчального процесу, 
метою якої є закріплення та поглиблення теоретичних знань і навичок у ракурсі майбутньої 
спеціальності. Стати кваліфікованим працівником лише сидячи в аудиторії і засвоюючи 
теоретичний курс – неможливо. Тому в навчальних планах на усіх кваліфікаційних рівнях 
(бакалавраті, магістратурі) вкрай важливе значення має якраз практика [О.П. Березняк, 
2015]. Завданнями керівників практики є забезпечення організації навчання з дотриманням 
тематичних планів та виконанням усіх практичних навичок. Вони повинні знати методику 
виконання маніпуляцій, критерії оцінки практичних знань студентів.

Метою дослідження було оцінити ефективність різних баз практики та рівень засвоєння 
окремих навичок студентами.

Матеріали та методи. Оцінено рівень знань практичних навичок студентів 2 курсу 
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на різних базах (Центр реабілітації 
Бубновського, КНП «Івано-Франківська Обласна Дитяча Клінічна лікарня» ІФ ОР, Івано-
Франківський обласний клінічний кардіологічний центр ІФ ОР, поліклінічних відділеннях, 
Міжкафедральний навчально-реабілітаційний центр «Арніка», в закордонних реабілітаційних 
центрах (Польща) та інших закладах). Перевірено щоденники практики у 48 студентів 2-го 
курсу. 

Слід відмітити, що 58,3% студентів, які проходили практику в спеціалізованих 
реабілітаційних центрах, продемонстрували високий рівень засвоєння практичних навичок. 
При цьому у випадках наявності на базі реабілітаційних центрів обладнання для проведення 
аероіонотерапії студенти повністю оволоділи навичками виявлення порушень бронхо-
легеневої системи та основам реабілітації захворювань дихальної системи. На поліклінічних 
базах найбільш повно вдалось засвоїти оцінку симптомів ураження серцево-судинної системи 
(тахі- та брадикардії, аритмії, ціанозу, набряків) та кардіореабілітацію. Також в окремих 
реабілітаційних центрах виявлено краще засвоєння навичок реабілітації при патології 
опорно-рухової системи та неврологічних захворюваннях. На  базах стаціонарів та поліклінік 
є унікальна можливість навчитись надавати невідкладну допомогу, доглядати за хворими, 
що перебувають на ліжковому режимі, визначати індекс Бартела, інтенсивність больового 
синдрому за шкалою ВАШ, функціональну залежність за шкалою FIM, якість життя за 
опитувальником SF-36.

В той же час у жодному з центрів практики не вдалось засвоїти такі навички, як 
визначення ступеня фіброзу і склерозу легеневої тканини, деструктивних змін в бронхах, 
плевральних спайок та спадання легеневої тканини. Тому, на нашу думку, такі навички для 
студентів 2-го курсу, слід вилучити з переліку.

Також було опитано студентів щодо їх оцінки ефективності різних баз практики. 
Встановлено, що відмінну оцінку якості навчання базам практики дали 25,0 % студентів, 
добру - 60,5%, та задовільну - 14,5%.

Таким чином, як видно з наших даних, необхідно удосконалити матеріально-технічне 
забезпечення  та розширити перелік медичних закладів, на яких студенти можуть проходити 
загально-клінічну практику.
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УДК 378.147:572.7
ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА ВИКЛАДАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН – МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ

В.І. Шепітько, Н.В. Борута, Є.В. Стецук, Т.А. Скотаренко, О.А. Левченко, О.Д. Данилів, 
Д.С. Дубінін 

Кафедра гістології, цитології та ембріології, 
Полтавський державний медичний університет

Вища освіта ставить перед собою завдання сформувати у здобувачів комплекс загальних і 
професійних компетенцій, необхідних для здійснення професійної діяльності на ринку праці 
в умовах жорсткої конкуренції. Медична освіта не є винятком, оскільки сьогодення ставить 
перед викладачами та здобувачами освіти складні виклики – це ускладнює або унеможливлює 
безпосереднє спілкування викладача і здобувача, здобувача і пацієнта. 

Морфологія є комплексом дисциплін, що включає анатомію, гістологію, цитологію, 
ембріологію. Якість підготовки здобувача освіти медичного вузу з морфологічних дисциплін 
визначає успішність вивчення інших біологічних та медичних дисциплін: нормальної 
фізіології, патологічної анатомії та фізіології, біохімії, біофізики, фармакології, терапії, 
хірургії, неврології та інших.

Тенденції сучасної медичної освіти спрямовані на покращення роботи  здобувачів, 
відпрацювання та удосконалення їх практичних навичок і маніпуляцій. Майбутні медики 
вчаться мислити логічно і розвивають так зване клінічне мислення, що є запорукою 
своєчасної та правильної діагностики патологічних станів і захворювань. Це забезпечує 
збереження життя пацієнта або розвиток меншої кількості і більш легких ускладнень, у разі 
пізнього звернення, а в ідеальних випадках − повне одужання хворого. Це поступово робить 
майбутнього спеціаліста кваліфікованим, відточує і закріплює практичні навички майже до 
автоматизму, що і є запорукою точної та своєчасної діагностики. 

У сфері вищої медичної освіти дистанційне навчання, в більшості випадків, набуло 
форми трансляції прямих та записаних лекцій і роботи з онлайн-платформами з можливістю 
інтерактивного спілкування, а саме використання  платформи Zoom та веб-ресурсу Google 
Classroom.      

Виникає багато питань, а саме які ж позитивні моменти є у дистанційній формі навчання? 
Якщо вірно розподілити час і правильно скорегувати систему, це може буде корисним як для 
викладачів, так і для здобувачів освіти. В такий період відбувається підвищення активності 
здобувача і викладача, максимальна їх самомотивація, пошук і створення нових навчальних 
технологій, створення нового програмного забезпечення – це максимально нівелює недоліки 
дистанційної освіти. Наявність зручного часу у здобувачів і можливість навчання за місцем 
проживання обумовлюють відсутність у них пропущених занять. 

Таким чином, можна сказати, що дистанційні освітні технології підвищують пізнавальну 
активність всіх учасників освітнього процесу, тим самим забезпечують успішну самостійну 
діяльність здобувачів освіти, підтверджують доцільність застосування елементів онлайн−
технологій при вивченні морфологічних дисциплін. 
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УДК 378.14.014.13+615.8
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БІОХІМІЯ РУХОВОЇ 

АКТИВНОСТІ» СТУДЕНТАМИ ТРЕТЬОГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

С.В. Шкурашівська, А.М. Ерстенюк, Г.В. Токарик, Л.Д. Курас.

Кафедра біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка
Івано-Франківський національний медичний університет

Біохімія рухової активності відноситься до вибіркових компонентів загальної підготовки 
фахівців першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія». Дана дисципліна вивчається студентами на третьому курсі. 

Біохімія рухової активності введена для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних 
вимог здобувачів освіти та здійснення поглибленої підготовки за даною спеціальністю. 

При вивченні вибіркової навчальної дисципліни студенти 3-го курсу повинні володіти дос-
тат нім обсягом теоретичних та практичних знань: біохімічних основ життєдіяльності орга ні-
зму таких як, елементний, молекулярний та іонний склад, суть процесів обміну речовин, енергії і 
метаболізму основних класів органічних речовин. Вивчаючи дану дисципліну, студенти отри мують 
необхідні знання про хімічні основи функціонування організму та особливості обміну речовин за 
умов м’язової діяльності при різних навантаженнях та патологічних станах. Фізичному терапевту 
та ерготерапевту вони допоможуть більш ефективно організовувати реабі літаційний процес та 
здійснювати контроль за змінами функціонального стану пацієнта, фахівець зможе правильно 
оцінити і зберегти здоров’я людини, правильно вибрати і використати відновлюючі засоби.  

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 1) застосування положень, теорій та методів 
медико-біологічних наук; 2) вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем, 
пов’язаних з порушеннями функцій органів та систем; 3) підвищення мовних компетенцій сту-
дентів до якісно вищого рівня у читанні оригінальної медичної літератури; 4) формування навичок 
застосування професійно зорієнтованої термінологічної лексики для розуміння встановлених 
діагнозів; 5) формування вміння аналізувати різні види лабораторних досліджень, оформлених 
згідно з вимогами та стандартами міністерства охорони здоров’я; 6) вдосконалення вміння сприй-
мати, аналізувати та давати оцінку результатам біохімічних аналізів; 7) вдосконалення діалогічного 
та монологічного мовлення студента.

Структура навчальної дисципліни «Біохімія рухової активності»: три кредити ЄКТС, тобто 90 
годин, з яких 36 годин (40 %) аудиторних занять і 54 години (60 %) – самостійне опрацювання. Вона 
включає в себе один модуль, який складається з двох змістовних модулів. Зокрема змістовний модуль 
№1 «Біохімія м›язів та м›язового скорочення» включає  в себе 11 тем в яких розглядаються хімічні 
компоненти м›язів, особливості метаболічних процесів у м›язах, біохімія м›язового скорочення 
та розслаблення, механізми енергозабезпечення м›язової діяльності, біохімічні зміни в організмі 
при м›язовій роботі, при виконанні вправ різної потужності та тривалості, молекулярні механізми 
втоми та відновлення, особливості роботи та біоенергетичних процесів у міокарді, біохімічні 
зміни в м›язах при патологічних станах та вікові аспекти біохімічного складу та роботи мязів. 
Змістовний модуль №2 «Гуморальна регуляція роботи м›язів» включає  в себе 6 тем, та розглядає 
роль гормонів у регуляції метаболізму і процесах адаптації до фізичних навантажень, обмін води  
та електролітів під час фізичних навантажень та в процесі реабілітації, макро-  та мікроелементи 
в регуляції метаболічних процесів у м›язах, ферменти, їх вплив на метаболічні процеси та роль у 
м›язовій діяльності вітамінів. Дисципліна завершується підсумковим модульним контролем, який 
проводиться на останньому вісімнадцятому практичному занятті у вигляді тестування.

Таким чином, вивчення дисципліни «Біохімія рухової активності» є необхідною для вирішення 
найбільш складних питань в прикладних біохімічних дослідженнях спеціальності фізична терапія, 
ерготерапія.
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УДК 37.041+37/018.43
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.

Марта ЮРАК

 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ім. проф М.М.Бережницького.
     
Виклики сьогодення спонукають освітян все більше уваги приділяти організації самостійної 

роботи студентів. Самостійна робота студентів розглядається як одна з форм активної 
навчально-пізнавальної діяльності. Поняття «самостійна робота» є досить широким і тому не 
має однозначного визначення.

В центрі процесу дистанційного навчання студента медичного вузу знаходиться самостійна 
діяльність, самоосвіта, можливість не тільки прищепити навички самостійного здобуття нових 
знань, а, що є найголовнішим, і їх практичне використання.

При виникненні певних питань, студент постійно має зв›язок з викладачем за допомогою 
електронної пошти або чату. Студенту пропонують завдання, які розвивають дослідницькі 
уміння і навички, елементи клінічного мислення, орієнтовані на самостійний пошук інформації, 
її творче осмислення. В процесі їх виконання студент вчиться самостійно оригінально 
розв’язувати запропоновані задачі, розвиває навички творчої діяльності, вміння успішно 
конструювати й реалізовувати власні прийоми і методи в навчальній практиці. Самостійна 
робота студента здійснюється під керівництвом викладача  з метою допомоги щодо кращої 
орієнтації в інформаційних ресурсах     і джерелах,  виборі  необхідної  інформації з теми, що 
вивчається, допомоги при підготовці до семінарських або практичних занять, при написанні 
студентської наукової роботи.

Плануючи самостійну навчальну роботу студентів, викладач зобов’язаний створити 
відповідні організаційні умови для її виконання: розробити пакети завдань з урахуванням 
змісту навчальної дисципліни і специфіки майбутньої професійної діяльності; сформувати 
методичні рекомендації щодо виконання навчальних завдань; визначити терміни, показники 
проведення контролю якості самостійної навчальної роботи; формувати у студентів мотивацію 
до самостійного навчання, систематично працювати над підвищенням рівня мотивації 
виконання робіт.

Отже, якщо раніше самостійна робота розглядалась як важлива складова навчального 
процесу, але яка все-таки поступається за вагомістю аудиторним заняттям, то за новими 
умовами освіти самостійна робота студентів визначається головним складником вищої освіти. 
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УДК 378.7.74
МИСТЕЦТВО, ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ У 

ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

Юрчишин Г.М., Дутка В.В.

Одним із найважливіших завдань освіти в сучасних умовах, коли гостро постає питання  
утвердження України, як держави із тисячолітньою історією й багатою  культурною спад щиною 
– виховання творчої особистості, яка увібрала їх та впевнено реалізує й розвиває у практичній 
діяльності, незалежно від обраного фаху. В час агресії російських окупаційних військ на нашу 
незалежну державу, особливу увагу  слід приділити мистецтву, як  універсальному засобу, 
що має невичерпні естетичні можливості для використання у педагогічній практиці не лише 
мистецької освіти, а й у системі загальної та вищої освіти. Василь Сухомлинський справедливо 
вважав, «що мистецтво -   це час і простір, в якому живе краса людського духу». І наше завдання 
виховувати не лише висококваліфікованих лікарів, вчителів чи інженерів, але й закласти в їхні 
душі високі естетичні смаки, людяність і чуйність та національний патріотичний дух.

Стратегічним завданням  діяльності  Косівської мистецької школи, яка 2022 року відзначає 
свій 140-річний ювілей- це її подальший розвій як провідного регіонального  вищого навчального 
закладу, що   скерований на дослідження і розвиток кращих традицій народного мистецтва 
Гуцульщини та інших етнорегіонів України.  Для реалізації цієї стратегії ми  розробили  і 
успішно реалізуємо низку важливих концептуальних завдань, зокрема:

- перегляд, аналіз та  адаптацію навчальних програм відповідно до ліцензійних вимог  із 
врахуванням специфіки навчального закладу з метою підвищення фахового рівня випускників; 

- удосконалення  організації,  змісту  та  якості  навчально-виховного процесу з  метою  
досягнення європейських освітніх стандартів при збереженні базових національних ціннісних 
пріоритетів і традицій української культури та мистецтва;

- синхронізація й поглиблення науково-творчих контактів із мистецькими школами з 
можливістю обміну студентами для навчання та проведення практик, стажування;

- розширення  навчально-методичних міжвузівських зв’язків  між кафедрами, окремими 
підрозділами і викладачами, з метою проведення курсів підвищення кваліфікації й стажування 
науково- педагогічних кадрів, а також сприяння розвитку  наукового потенціалу інституту в 
аспірантурі та докторантурі; 

- участь у спільній з мистецькими вузами України робочій групі при МОН України, з метою  
вироблення єдиної позиції у відстоюванні інтересів вищих мистецьких закладів України, 
зміцнення різнобічних зв’язків і системні заходи із удосконалення науково-методичної роботи.   

-розширення  форм та географії науково- творчого процесу, зокрема, виставкової діяльності 
з метою залучення максимальної аудиторії викладачів й студентів;

- налагодження тісної співпраці із народними майстрами й громадськими та професійними 
спілками для популяризації українського народного мистецтва й вирішення мистецьких 
проблем;

-покращення  інформаційного рівня доступу до грандових програм та організація співпраці 
з провідними іноземними мистецькими закладами й громадськими інституціями;  

- активізація профорієнтаційної роботи серед  учнів художніх та загальноосвітніх шкіл.
Зусилля Косівського інституту ПДМ ЛНАМ зорієнтовані на синтез традиційних та 

інноваційних методик навчання, які спрямовані на формування оригінальних моделей і 
прийомів проєктно-художньої  діяльності в галузі мистецтва, що відбувається в рамках освіт-
ніх програм закладу. Вони є предметом невпинного творчого пошуку як викладацького складу 
закладу вищої освіти, так і концепним устремлінням держави, яке направлене на забезпечення 
унікальної форми мистецького іміджу України у світі.
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УДК 378.14:616.31:614.253.4
ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗА-
ХВОРЮВАНЬ У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

Н.В. Янко, Л.Ф. Каськова, О.В. Хміль 

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології, Полтавський державний медичний університет

У Полтавському державному медичному університет (ПДМУ) власна освітньо-профе-
сійна програма (ОПП) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 
Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я була введена в дію з 2016/2017 н. р. та кожного 
року оновлювалась та доповнювалась. Ця ОПП містить інтегральну, загальні та спеціальні 
(фахові) компетентності. Фахові компетентності, що відповідають нормативній дисципліні 
«Профілактика стоматологічних захворювань», обумовлюють спроможність збирати медичну 
інформацію про пацієнта й аналізувати клінічні дані, планувати та проводити заходи з 
профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області, 
виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції, оцінювати вплив навколишнього середови-
ща на стан здоров`я дитини (індивідуальний, сімейний, популяційний).

Фахові компетентності ОПП розшифровані у таких програмних результатах навчання 
як збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний 
розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки; на підставі результатів лаборатор-
них та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо вивчення функцій зубо-
щелепної ділянки (дихання, ковтання, мовлення, жування); планувати та втілювати заходи 
профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження 
стоматологічних захворювань; аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової 
й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілакти-
ки стоматологічних захворювань; виконувати медичні стоматологічні маніпуляції для різних 
верств населення та в різних умовах, які включають видалення зубних нашарувань, визначення 
кислотостійкості емалі зубів (ТЕР, КОШРЕ, CRT тест), герметизації фісур, діагностичне ви-
користання барвників, глибоке фторування твердих тканин тимчасових зубів, покриття зубів 
лікувальними та профілактичними лаками, гелями, десенситайзерами, проведення професій-
ної гігієни порожнини рота, проведення пародонтального зондування, складання алгоритму 
індивідуальної гігієни порожнини рота.

Відпрацьовувати медичні стоматологічні маніпуляції з профілактики стоматологічних 
захворювань здобувачі вищої освіти мають змогу під час практичних занять на 3-5 курсі, 
а також виробничих практик із профілактики стоматологічних захворювань та дитячої 
стоматології. Підсилило компетентності здобувачів вищої освіти впровадження об’єктивного 
структурованого клінічного іспиту. 

Студенти можуть поліпшувати компетентності займаючись гігієнічним навчанням та 
вихованням дітей в організованих дитячих колективах. Так студенти з волонтерського загону 
«Посмішка» кафедри дитячої терапевтичної стоматології ПДМУ проводять навчання гігієні 
порожнини рота та складають алгоритм індивідуальної гігієни порожнини рота для дітей у 
дитячих садочках та школах. 

Також рівень фахових компетенцій можна підвищити відпрацюванням стоматологічних 
маніпуляцій у фантомному класі. Більше уваги слід приділяти набуттю студентами таких 
програмних результатів навчання як герметизація фісур, глибоке фторування твердих тканин 
тимчасових зубів, покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями. 

Тільки з достатнім набуттям фахових компетенцій з профілактики стоматологічних 
захворювань можливо підготувати висококваліфікованого спеціаліста.



198

УДК: 378-057.875-054.6:37.091.321:005.336.5
ПОШУК ПІДХОДІВ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИ-

КЛАДАЧА У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

І.В. Яценко, В.М. Гаврильєв, І.В. Бойко, О.О. Розколупа

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Полтавський державний медичний університет

               
У більшості держав світу, навчальні заклади розглядають кількість іноземних студентів як 

показник престижності системи освіти – чим більше іноземних студентів навчається в вузах, 
тим привабливіше виглядає освіта. У той же час все більш незаперечним є факт, що національні 
системи як медичної, так і загальної вищої освіти не можуть формуватися за межами глобальних 
процесів і тенденцій, поза вимогами світового ринку праці. Крім того необхідні нові підходи до 
вдосконалення фахової майстерності викладача на сучасному рівні. Одним із таких підходів є 
інтернаціоналізація медичної освіти.

Що являє собою академічна мобільність сьогодні. Це перш за все навчальний процес, під 
час якого здобувач вищої освіти навчається впродовж певного періоду в країні, громадянином 
якої він не є, тобто у нього є можливість формувати власний навчальний простір. Плюс, свій 
інтелектуальний потенціал, він розвиває в просторі національних, культурних, політичних, 
наукових та інших взаємозв›язків. Здобувачі освіти медики, учасники проектів міжнародної 
академічної мобільності, отримують доступ до якісніших та інноваційних освітніх програмам, 
до дослідницьких можливостей і повертаються в свою країну з якісно новим рівнем знань, 
наукового і культурного досвіду.

Процес має і зворотну сторону, коли до нашого навчального закладу, приїздлять на стажу-
вання здобувачі освіти з інших закордонних навчальних закладів.  При цьому, наші викладачі 
повинні мати фахову майстерність відповідного рівня.

Міжнародна академічна мобільність проявлятися в таких формах, як короткострокові освітні 
програми, студентський та викладацький обмін в рамках міжвузівського співробітництва, гран-
тові програми та стипендії на навчання у вищих навчальних закладах іншої країни.

Завдяки підписанню Україною Болонської декларації, у на шій країні з›явилися великі 
мож ливості розвитку академічної мобільності учасників освітнього процесу вищих медичних 
навчальних закладів.

Специфіка медичної освіти вимагає, щоб викладач та здобувач освіти були орієнтовані на 
передовий світовий досвід підготовки фахівців. Тому так важливо, щоб хоча б один семестр в 
рамках процесу навчання викладач та здобувачі освіти проходили на базі відомих і визнаних 
міжнародних університетів, де вони за нетривалий період зможуть набути як необхідні знання, 
так і практичні навички. Такий спосіб отримання освіти вчить різним шляхам взаємодії між 
людьми, розвиває здатність орієнтуватися в іншому культурному середовищі, розширює його 
світогляд.

Для пошуку даного підходу до вдосконалення фахової майстерності викладача необхідно 
забезпечити наступне: створити нові форми правової законодавчої бази сфери міжнародної 
освіти підтримки процесу академічної мобільності викладача та здобувача освіти; дати більше 
правових, юридичних і економічних функцій вузам для самостійного прийняття рішень про 
участь в міжнародних програмах і проектах.

Таким чином, одним із підходів до вдосконалення фахової майстерності викладача в сучас-
них умовах при роботі з іноземними студентами є інтернаціоналізація навчального процесу і 
академічна мобільність студентів-медиків. Ці моменти допоможуть, як викладачу, так і здо-
бувачам, сприяти розвитку здатності кожного з них адаптуватися в певному соціальному сере-
довищі, налагоджувати особистісні та ділові міжнародні контакти, реалізовувати свою потребу 
в певному виді медичної та наукової діяльності, проявляючи компетентність у своїй професії.
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УДК 378.147.091.33-027.22+614.253.4. 
МОДЕЛЮВАННЯ КЛІНІЧНИХ СИТУАЦІЙ – ОСНОВА СИМУЛЯЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ VІ КУРСУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Р.І. Яцишин, О.І. Дрогомерецька, Н.В. Чернюк, Т.І. Гриджук, М.Я. Гуменюк  

Кафедра внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології ім. академіка Є.М. Нейка 
Івано-Франківський національний медичний університет 

Симуляція – ефективний інструмент для відпрацювання практичних навичок та командної 
взаємодії, що має суттєвий вплив на досягнення успіху в клінічному навчанні. 

Із метою підвищення ефективності навчання серед студентів VI курсу медичного 
факультету ІФНМУ в практику активно впроваджується робота на базі міжкафедрального 
тренінгового симуляційного центру ОСКІ. Дана методика розширює можливості навчального 
процесу, адже завдяки педагогічному проєктуванню кожної теми з моделюванням клінічних 
ситуацій студенти мають змогу отримати не лише теоретичну підготовку, а й в обов’язковому 
порядку оволодіти необхідними практичними навичками та вміннями. Для цього в центрі є 
всі передумови: учбові кімнати, облаштовані сучасними муляжами та апаратурою, відповідне 
методичне забезпечення. 

Навчальні завдання передбачають різну тематику, включаючи особливості обстеження та 
терапії хворих на різних етапах надання медичної допомоги: амбулаторний та поліклінічний 
прийом, стаціонарне лікування та невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб. Опрацюван-
ня навиків здійснюється в групах по 10 чоловік до ступеня “володіє” із відеозаписом виконання 
процедури та аналізом індивідуальних помилок. При цьому викладачу відводиться роль 
педагога-наставника (тьютора), який вміє створювати навчальні модулі, ефективний тренер та 
менеджер, володіє системним мисленням, вміє працювати в команді та з командою, не пригнічує 
ініціативу студентів, має моральні якості вчителя. Обговорення теоретичного матеріалу кож-
ної теми та спільне опанування навиків у групах командним методом у класах симуляційного 
навчання забезпечує максимальну участь всіх студентів і їх взаємодію з викладачем, стимулює  
пізнавальну діяльність.

Отже, робота в симуляційному центрі сприяє поліпшенню розуміння та засвоєння матеріалу, 
вдосконалює практичну підготовку студентів, розвиваючи в них професійні компетентності. 
Проте, й надалі необхідним є пошук та впровадження в навчальний процес нових методик для 
збереження отриманих знань та їх використання студентами-медиками в майбутній професійній 
діяльності з метою покращення якості надання медичної допомоги населенню.  
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УДК 378.147+37.018.43
РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ  
ТА СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

І.М. Гудз, С.М . Геник, А.В. Симчич. 

Кафедра загальної та судинної хірургії 
Івано-Франківський національний медичний університет.

Робота студентського наукового гуртка (СНГ) на кафедрі загальної та судинної хірургії 
включає наступні складові:

1) засідання СНГ, що проводяться в останній четвер кожного місяця згідно плану, 
затвердженого на початку навчального року. 

2) виконання студентами-гуртківцями під керівництвом викладачів кафедри наукових 
досліджень, які в більшості своїй скеровані на вдосконалення діагностики та лікування 
захворювань судин різної локалізації;

3) науковий пошук зазвичай проводиться в тісній співпраці з багатьма кафедрами універси-
тету та на базі лікувальних закладів, розміщених в місті Івано-Франківську;

4)  представлення гуртківцями результатів своїх досліджень на різноманітних студентських 
наукових форумах як в Україні, так і за межами нашої держави;

Останні три елементи роботи гуртка є різноманітними в своєму втіленні і залежать від 
тематики наукового пошуку, його змісту, і т.п. 

Щомісячні зустрічі з гуртківцями включають як сталі компоненти, так і змінні. Кожне 
засідання обов’язково передбачає:

- коротку доповідь студентів про вже виконані дослідження, їх результати та попередній 
аналіз отриманих даних;

- інформування учасників гуртка про останні наукові досягнення, впроваджені в хірургічну 
практику в Україні та світі;

- обстеження хворого з нетиповою клінічною картиною чи з ускладненим перебігом 
захворювання в відділенні судинної хірургії ОКЛ або інших хірургічних відділеннях та 
доповідь про нього на засіданні;

- обв’язкове проведення одного засідання гуртка на базі навчально-тренувального центру 
«Хірургія», де гуртківці мають змогу самостійно попрацювати на фантомах і муляжах.

Змінними складовими засідань є доповіді студентів на заплановані тематики, відвідування 
медичних закладів, де встановлено новітнє діагностично-лікувальне обладнання, тощо. 

Вимушений перехід на дистанційну форму навчання в умовах пандемії вніс корективи в 
роботу СНГ і, на жаль, критично негативні в найбільш вагомі компоненти. По-перше, гуртківці 
втратили можливість виконувати дослідження, які вимагають безпосередньої роботи з паці-
єнтом, постановки експериментів, проведення лабораторного етапу і т.д. По-друге, щомісячні 
засідання проводяться онлайн на базі платформи Teams, що виключає безпосереднє спілку-
вання, обстеження цікавого пацієнта, роботу в навчально-практичному центрі та відвідування 
лікувальних закладів. 

Нам вдалося частково компенсувати ці втрати наступними заходами:
- спрямуванням наукового пошуку в бік вагомішого аналізу літературних даних з залученням 

всіх можливих джерел в інтернет середовищі та плануванні практично-необхідних напрямків 
досліджень при відновленні очного навчання;

- самостійною підготовкою студентами презентацій цікавих клінічних випадків та їх де-
монстрації під час онлайн засідань;

- представлення в ході засідання матеріалів медичних наукових форумів, які проводилися 
онлайн і їхні матеріали є в вільному доступі, тощо.

Підсумовуюче вище наведені дані можна зробити єдиний висновок – робота СНГ є 
найбільш ефективною тільки в умовах очної форми навчання студентів.
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УДК 159.955+159.956 
МЕТОДИКА АНАЛОГІЇ ЯК СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОГО 

МИСЛЕННЯ 

Мойсеєнко Н.М.  

Кафедра офтальмології 
Івано-Франківський національний медичний університет

Проаналізовано результати дослідження креативного медичного мислення та підтверджено 
доцільність його вивчення через аналіз стратегій мислення під час вирішення медичних завдань. 

Мета.  
Вивчити функціонування мисленнєвої тенденції аналогізування та формування у студентів 

мисленнєвої стратегії аналогізуування при вирішенні творчих медичних проблем. 
Для визначення сутності ментальної аналогізування використано метод аналізу пошукових 

дій під час розв’язання медичних задач різних класів. В експерименті взяли участь 50 студентів 
медичного університету, було проаналізовано 250 процесів вирішення медичних задач. 

Результати дослідження. 
Стверджується, що мисленнєве аналогізування відбувається протягом усього процесу 

вирішення медичної проблеми: при розумінні проблеми, при формуванні гіпотези рішення, 
при перевірці гіпотези. 

Автор підкреслює, що мисленнєве аналогізування сприяє пошуку вирішення медичної 
проблеми завдяки наявності загальновідомих протоколів у медицині. Також встановлено, що 
неправильно обраний аналог або неправильно проведене аналогізування може призвести до 
некоректного результату. 

Встановлено, що несвідомі розумові догади часто також є аналогами до відомих суб›єкту 
медичних фактів. 

Доведено, що суб’єктивна мисленнєва схильність діяти за аналогією розвивається до 
мисленнєвої стратегії всього пошукового процесу і стає такою завдяки появі суб’єктивної 
впевненості в правильності пошукових дій, яка, у свою чергу, є психологічним результатом 
процесу апробації. 

Висновок. Мисленнєве аналогізування проявляється протягом усього процесу вирішення 
медичної проблеми, передбачає різний зміст розуміння проблеми, різні гіпотези її вирішення 
та їх апробацію. 

Ключові слова: креативне медичне мислення, мислиннєві стратегії, мисленнєва тенденція 
аналогізування, мисленнєва стратегія аналогізування.
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УДК 371, 378
МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА УСПІШНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Е.О. Кіндратів, З.Я. Гурик, Н.Я. Чуйко, Л.С. Малофій, В.М. Костюк

Кафедра патологічної анатомії, 
Івано-Франківський національний медичний університет

Мотивація є суттєвим фактором активності людини, яка, у свою чергу, зумовлює розвиток 
та ефективність діяльності. Мотивація освітнього процесу є більш успішною за умови 
сформованого позитивного ставлення до навчання, пізнавального інтересу, потреби в здобутті 
знань, умінь і навичок. Формування мотивації при підготовці студентів-медиків є невід’ємною 
складовою  ефективності їх навчальної діяльності та залишається важливою і актуальною 
проблемою. Навчальна мотивація – це процес, який запускає, спрямовує й підтримує зусилля, 
спрямовані на здійснення навчальної діяльності. Це – складна, комплексна система, створена 
мотивами, цілями, реакціями на невдачі, наполегливістю й установками студента. Багато факторів 
впливають на мотивацію студента до навчання: інтерес, сприйняття, бажання, впевненість у 
собі, самооцінка, терпіння, наполегливість. Проте, важливо, щоб мотивація була внутрішньою, 
що є безпосередньо пов’язана зі змістом набуття вищої освіти, для задоволення потреби в 
особистісному саморозвитку. Основним фактором, що впливає на мотивацію до навчання 
студентів, є оволодіння знаннями, уміннями та навичками, які у подальшому сформують 
фундамент професійної діяльності. У зв’язку з виникненням пандемії коронавірусної хвороби, 
а сьогодні ще й військовим станом в Україні, навчальний процес перейшов у дистанційну та 
змішану форму освітнього процесу. Проблемність застосування зазначених форм навчання 
є багатоаспектною як у студента, так і у викладача: схвалення, ставлення до сучасних 
інформаційних технологій, вміння ними користуватися. Тому спостерігається зниження рівня 
мотивації студентів до активного та наполегливого здобування нової інформації. До демотивації 
також призводять почуття ізоляції, розчарування, відсутність соціальної взаємодії (викладач-
-студент, студент-студент). Патоморфологія посідає важливе місце в діагностичному процесі 
і допомагає майбутньому лікарю розуміти симптомо-синдромологічні аспекти більшості 
хвороб та формує чітке і системне уявлення нозологічної сутності патології. Тому, одним з 
пріоритетних напрямків роботи зі здобувачами освіти при вивченні «Патоморфології» під час 
дистанційних занять є їх мотивація, що потребує високих організаторських здібностей від 
науково-педагогічного працівника з правильною координацією навчання з персоналізованим 
підходом до кожного студента для забезпечення зацікавленості предметом. На етапі важких 
випробувань сьогодення кожен здобувач вищої освіти має можливість отримати повний обсяг 
інформації з дисципліни «Патоморфологія» на веб-сторінці кафедри патологічної анатомії 
та в репозиторії університету для продуктивної самопідготовки та опанування практичних 
навиків та вмінь, передбачених програмою з дисципліни. Для підвищення мотивації у вивченні 
«Патоморфології» і рівня засвоєння матеріалу на кафедрі застосовуються різні методи 
викладання, зокрема інтерактивних, і контролю знань, серед яких вирішення тестових завдань 
різного рівня складності та ситуаційних клінічних задач, робота з дидактичними матеріалами, 
дистанційного ілюстративного матеріалу тощо. 

Таким чином, в сучасних умовах викладання «Патоморфології»  вимагає постійного 
удосконалення відповідно рівню розвитку медицини та вміння поєднувати класичні форми 
викладання з новими підходами до навчання. Застосування нових інформаційних технологій 
та технічних засобів при дистанційній та змішаній формах навчання дозволяє демонструвати і 
вивчати морфологічні зміни патологічних процесів та захворювань, що у свою чергу забезпечить 
максимальний рівень освоєння навчального матеріалу. Розмаїття демонстраційного матеріалу 
(макропрепарати, мікропрепарати, муляжі, об’ємні моделі, навчальні таблиці та схеми, 
відеофільми) у комплексі закладають основу знань. Залучення студентів до науково-дослідної 
роботи є важливим фактором в мотивації навчальної діяльності.
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УДК: 378.147:61  
ПЕРСПЕКТИВА САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  ЗДОБУВАЧІВ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ 

ОСВІТІ

Бойченко О.М., Мошель Т.М., Крутикова А.Д.

Кафедра терапевтичної стоматології
Полтавський державний медичний університет

Першочергове завдання вищої школи – розкриття та розвиток нахилів і здібностей студента. 
Для цього необхідно використовувати новітні технології в медичній освіті. В умовах реформування 
і входження України в Болонський процес настав новий етап розв’язання проблеми організації 
самостійної роботи здобувачів освіти. Майбутня діяльність лікаря вимагає удосконалення набутих 
професійних знань, вмінь та навичок, здатності вміти самостійно, швидко та якісно вдосконалювати 
свою кваліфікацію. 

Принципи Болонського процесу направлені на індивідуалізацію навчання, скорочення 
аудиторних занять, зокрема лекційних годин, що вимагає нових підходів до самостійної роботи, 
до організації індивідуальних занять. В умовах кредитно-модульної системи завдання викладачів 
‒ не тільки передавати студентам інформацію у готовому вигляді, а й здійснювати цілеспрямоване 
управління самостійною  навчальною  діяльністю,  що  повинно  відобразитись   у нормативах 
педагогічного навантаження. Плануючи самостійну навчальну роботу студентів, викладач 
зобов’язаний створити відповідні організаційні умови для її виконання, а саме: 

- насамперед розробити пакети завдань з урахуванням змісту навчальної дисципліни і 
специфіки майбутньої професійної діяльності;

- сформувати методичні матеріали щодо виконання навчальних завдань;
- визначити терміни, показники проведення контролю якості самостійної навчальної роботи;
- формувати у студентів мотивацію до самостійного навчання, систематично працювати над 

підвищенням рівня мотивації виконання робіт.
 Майбутній лікар повинен вільно володіти інформаційними технологіями, вміти використовувати 

інноваційні методи, мати комунікаційні здібності та впроваджувати їх у практичну діяльність. Для 
цього потрібно збільшувати частину самостійної роботи в навчальному процесі університету. 
Згідно навчальних програм, які використовуються в вищих медичних закладах освіти, вона 
складає третину всього часу. Для підвищення ефективності самостійної роботи здобувача потрібно 
змінювати загальну концепцію навчального процесу.

Самостійна робота ˗ це діяльнісгь та навчання, яке викладач планує разом із здобувачем, але 
виконує її він за завданнями та під керівництвом  свого викладача без його прямої участі. Самостійна 
робота спрямована на розвиток творчих здібностей, в той час як робота в аудиторії з викладачем 
намагається передати систему знань, різних способів діяльності та закріплення практичних 
навичок. Самостійна робота є невід’ємною частиною та продовженням лекційно-семінарської 
системи навчання здобувачів освіти. Вона забезпечується всіма навчально-методичними засобами 
та матеріалами, необхідними для вивчення навчальної дисципліни або теми: підручниками, 
силабусами, презентаціями лекцій. Рекомендується для самостійного опрацювання відповідна 
наукова література та періодичні видання. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів 
повинне передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакети контрольних завдань).

Взаємодія здобувача вищої освіти та викладача утворює освітнє середовище та може 
проводитись індивідуально, без будь-якої сторонньої допомоги; індивідуально під керівництвом 
викладача кафедри; індивідуально з інформаційною та технічною підтримкою; індивідуально в 
інтерактивному режимі з викладачем-тьютором. 

Для отримання позитивних результатів навчання потрібна  змотивованість майбутнього 
лікаря, зацікавленість і заохочення новими формами та  інноваційними методами. Тому самостійна 
навчальна робота є однією з найперспективніших напрямків у професійній підготовці  майбутніх 
лікарів. 
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УДК 378.147:616.314:616.89
АНКЕТУВАННЯ БАЗА ДЛЯ АНАЛІЗУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ПАЦІЄНТА

Д.Р. Головко, А.В. Марченко

Кафедра терапевтичної стоматології
Полтавський державний медичний університет

Заочний метод соціально-психологічного дослідження (анкетування) передбачає 
самостійні письмові відповіді на запропоновані запитання. Тест Спілбергера-Ханіна 
належить до методик, за допомогою яких досліджують психологічний феномен тривожності. 
«Стан тривожності характеризується суб’єктивними, свідомо сприйнятими відчуттями 
загрози і напруги, що супроводжуються або пов’язані з активацією або збудженням 
автономної нервової системи». Шкала реактивної і особистісної тривожності Спілбергера є 
єдиною методикою, яка дозволяє диференційовано вимірювати тривожність і як властивість 
особистості, і як стан.

Мета роботи. З’ясувати дані біографічного характеру, психологічну інформацію, 
погляди, ціннісні орієнтації, шкідливі звички, соціальні установки та особистісні риси 
опитуваних, загальносоматичну патологію, стоматологічний статус, визначити рівень 
ситуативної тривожності; аналіз результатів та планування безпечного стоматологічного 
лікування з урахуванням виявлених факторів ризику. Підвищення рівня надання професійної 
стоматологічної допомоги за рахунок оптимізації методів анкетування.

Матеріали і методи. Опитування, анкетування, кількісний та якісний аналіз результатів.
Матеріалом дослідження слугували анкети студентів (стоматологічних пацієнтів), які 

зазнали психоемоційного навантаження різного генезу. 
Проаналізовано 370 анкет для встановлення загальносоматичного, стоматологічного 

статусів та рівня тривожності, заповнених пацієнтами у 2021- 2022 роках.
Основні результати. Було встановлено, що 35% пацієнтів мають захворювання шлунково-

кишкового тракту, 8% мають ендокринну патологію, 12% мають обтяжений алергологічний 
анамнез, 4% - серцево-судинної системи.

При аналізі стоматологічного статусу визначено патологію скроневонижньощелепного 
суглобу у 16%, ортодонтичні порушення у 32% пацієнтів, ураження тканин пародонту різного 
генезу у 48%, обтяжений гігієнічний статус у 37% пацієнтів.

За рівнем тривожності у пацієнтів, яким провели анкетування в 2021 році, визначено 
підвищення у 32% пацієнтів, у 2022 році цей показник збільшився більш, ніж вдвічі та 
становив 71%.

Висновки. Таким чином, психологічний та стоматологічний статус людини є невід’ємною 
частиною якості життя та складається з комплексного аналізу методів діагностики, лікування, 
профілактики, якості лікування та надання медичної допомоги. Стан здоров’я пацієнтів 
прямо пропорційно залежить від психоемоційного стану. Необхідно створити передумови 
для практичного застосування оцінки якості життя у реаліях воєнного часу, що б розширило і 
полегшило прогнозування лікарями розвитку хвороби і ускладнень, виявлення пацієнтів, які 
потребують динамічного спостереження. Анкетування є одним із методів роботи визначення 
психоемоційного стану пацієнту та прогнозування етапів стоматологічного лікування.
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УДК 378: 616.314 - 085 
QR-КОДИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ КАФЕДРИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ 

СТОМАТОЛОГІЇ

Н.М. Іленко, Н.В. Іленко-Лобач, А.К. Ніколішин, І.Ю. Литовченко, Е.В. Ніколішина

Кафедра терапевтичної стоматології
Заклад вищої освіти Полтавський державний медичний університет

Цифрова трансформація стає головним трендом сучасності та радикальним чином перетворює 
сутнісні характеристики процесів усіх сфер суспільного життя. Закладу освіти сьогодні вже 
неможливо залишатися осторонь цифрової трансформації. Комп’ютерні технології стали 
невід’ємною частиною нашого повсякденного буття, тому спроба уникати їх використання означає 
«втечу» від реальності. Під цифровою трансформацією розуміємо процес діджиталізації, що спро-
щує доступ до інформації. Поняття «діджиталізація» науковці тлумачать як способи приведення 
будь-якого різновиду інформації в цифрову форму з використанням цифрових технологій та засобів 
мобільного навчання. Мобільне навчання є новою освітньою парадигмою, на основі якої створюється 
нове навчальне середовище, де студенти можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-
який час та в будь-якому місці, що робить сам процес навчання всеохоплюючим та мотивує до 
безперервної освіти та навчання протягом усього життя. До основних переваг мобільного навчання 
можна віднести: можливість навчатися будь-де та будь-коли; компактність мобільних пристроїв; 
безперервний доступ до навчальних матеріалів; підвищену інтерактивність навчання; зручність 
застосування послуг мобільного навчання; персоналізованість навчання. До складових елементів 
мобільного навчального середовища входять мобільні інформаційно-комунікаційні технології і 
засоби навчання, до яких можна віднести технології створення та розпізнавання QR-кодів (від 
англ. quick response – швидкий відгук). Використання сервісів для створення та розпізнавання 
QR-кодів надає  допомогу викладачам як в аудиторній, так і в позааудиторній діяльності, сприяє 
приверненню уваги здобувачів освіти, їх зацікавленості, дозволить підвищити мотивацію. Основ-
ні   переваги використання QR-кодів в освітньо-методичній діяльності кафедри терапевтичної  сто-
матології  - це збільшення продуктивності та ефективності доступу до інформації, економія часу, 
як основного ресурсу, що досягається шляхом створення прямого, одно етапного шляху відкриття 
необхідних даних, усунення потреби користуватися складною навігаційною схемою роботи з 
сайтами  та розширити можливості студентів для самостійного навчання. На кафедрі QR-коди 
широко використовуються для тестування та вирішення  контрольних завдань  для закріплення 
пройденого (вивченого) матеріалу. 

Для кожної добірки тестових завдань чи ситуаційних задач відповідно до теми заняття 
генерується QR-код, який може бути розміщений в паперових носіях чи на сайті, роздрукований 
окремо для щоденної роботи викладачів та студентів, розісланий в електронному форматі викла-
дачам для онлайн дистанційної роботи в умовах сучасності. Працюючи в режимі реального часу 
викладач може надавати студентам роздрукований QR-код для сканування і швидкого початку ро-
боти, уникаючи таким чином багаторазового пояснення навігаційної схеми доступу до навчальних 
матеріалів і потім щоразу відновлення цього шляху студентами, що є складним та ресурсним  з 
точки зору витрат часу. І в режимі офлайн і, особливо, в режимі онлайн викладач має змогу швид-
ко переслати студентам QR-код доступу до тематичної добірки тестових завдань чи ситуаційних 
задач у будь-який зручний месенджер. Таким чином, скорочується шлях доступу до навчальних 
матеріалів для студента, знижують часові та ресурсі затрати, спрощується підхід, а значить збіль-
шується вірогідність ретельного, а можливо і багаторазового, опрацювання здобувачем освіти під-
готовлених для нього навчальних матеріалів.  

Студент, шляхом наведення камери телефону на конкретний код або кліком на код у месенджері, 
отримує доступ до безпосереднього матеріалу прямо без навігаційних схем доступу по сайтам.

Приклад:  Для студентів V курсу модуль 5, тема №1:   «Диференційна діагностика некаріозних 
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уражень твердих тканин зубів» - завдання та задачі для самоконтролю.
Таким чином, елементи мобільного навчального середовища (зокрема, технології створення 

та розпізнавання QR-кодів) мають достатній потенціал у навчанні. Використання QR-кодів у 
навчальному процесі активізує навчальну діяльність студентів, водночас даючи змогу викладачам 
використовувати нові види навчальних завдань.
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УДК 378:61:001.895
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОСТІ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

В.І. Ільченко, Л.М. Сизова, К.В. Пікуль, К.Ю. Прилуцький, О.В. Муравльова,                   
Д.Л. Дворник, З.О. Шаєнко

Кафедра ендокринології з дитячими інфекційними хворобами 
Полтавський державний медичний університет

XXI століття називають віком технологій. Справді, жодне конкурентноспроможна сфера 
життя людини сьогодні не може обходитися без високих технологій. Особливо це стосується 
сфери освіти, зокрема медицини. Розвиток сфери на основі нових прогресивних конценцій, 
упровадження в навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій і науково-
методичних розробок, а також використання нових інформаційно комунікативних технологій 
стали актуальними проблемами й здобутками розвитку системи освіти.

У порівнянні з традиційною системою навчання намірами інноваційної діяльності є якісна 
зміна особистості здобувача освіти. Вона передбачає використання принципово нових або 
вдосконалення навчальних і виховних програм. Приорітетні завдання інноваційної діяльності-
розвиток природних здібностей, творчого нестандартного мислення здатності самостійно 
орієнтуватися в інформаційному просторі як вітчизняному, так і зарубіжному та вміння 
правильно мотивувати свої дії. Упровадження інновацій у педагогічний процес закладу вищої 
освіти покликане забезпечити підвищення якості навчання і знизити витрати на досягнення 
звичних результатів освіти. 

Результати досліджень, проведених у різних ЗВО країни, указують на провідні напрями, за  
якими рекомендується   впроваджувати інновації в освітній процес із метою підвищення якості 
професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема: 

- організація обмінних програм здобувачами між ЗВО;
- залучення в навчальний процес працюючих фахівців із га-лузей пов’язаних з конкретною 

дисципліною;
- підвищення кваліфікації викладачів;
- зв’язок ЗВО з працедавцями;
- сучасне оснащення навчального процесу;
- поглиблення міжнародної співпраці з іншими ЗВО;
Упровадження інноваційних освітніх технологій відбувається в усі ланки навчального 

процесу, зокрема і самостійну роботу студентів(СРС).Нині самостійна робота-це активні 
форми і методи навчання, єдність навчально-виховної, науково-дослідної і науково-практичної 
діяльності тісна співпраця здобувана з викладачем. Широке застосування інновацій (ділові 
ігри, тренінги, творчі завдання, прес-конференції наукові дискусії, майстер-класи, захист 
рефератів, складання аналітичних нотаток, лабораторні дослідження під час навчання, 
круглі столи та ін.)сприяє підвищенню пізнавального інтересу, творчої активності студентів, 
відкриває нові можливості для самонавчання, розширення світогляду, збагачує здобувачів 
знаннями в опануванні нових методів діагностики і лікування. Тому необхідно підкреслити, що 
реорганізація медичної освіти шляхом удосконалення нової методики навчальньного процесу 
особливо потребує змін у організацій СРС як невід’ємної складової педагогічного процесу.

Самостійна робота за умов особистісно орієнтованого навчання 
враховує індивідуальність здобувачів, його особисті здібності та спонукає 
до творчого підходу до навчання Самостійна позааудиторна робота враховує 
індивідуальні інтереси та природні здібності кожного студента і є основним 
засобом засвоєння навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових 
занять.

У всьому світу нині спостерігається посилений інтерес до технологій 
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дистанційного навчання, що дає можливість навчатися в індивідуальному режим І, що особливо 
важливо в безперервній освіті.

Одне з основних завдань вищого навчального закладу, яке реалізується через самостійну 
роботу-формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання 
утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, 
громадянської позиціїї та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити і 
самоорганізовуватися в сучасних умовах.

Саме інноваційність у медичній освіті спрямована на її перетворення в провідний фактор 
прогресу. Крім того інноваційна діяльність є віддзеркаленням основних змін у тенденціях і 
закономірністях сучасної совіти в Україні.
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УДК:378.147/.4:61
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 

ВИХОВНОМУ ПРОСТОРІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

А.В. Зайцев, О.М. Бойченко, Н.В. Котелевська, А.К. Ніколішин

Кафедра терапевтичної стоматології
Заклад вищої освіти Полтавський державний медичний університет

Наша батьківщина – країна, якою ми можемо пишатися. Національне піднесення збіглося 
із складними трансформаційними процесами, пов’язаними з глобалізацією світової економіки, 
фінансів, природних і трудових ресурсів, міграції населення, культури, духовної сфери. На 
сьогодення в Україні відбувається низка економічних та соціальних перетворень. Це також 
торкається освітянських проблем. Наша держава, не дивлячись на труднощі, домоглася певної ваги 
в світовому суспільстві стосовно вищої освіти, в тому числі й іноземних громадян. В цьому питанні 
Україна впевнено перебуває в десятці кращих. До сьогодення в Україні навчалася велика кількість 
студентів з різних країн світу (близько 150 країн). Спираючись на засади Європейської конвенції 
(1997), вища освіта має відігравати дуже важливу роль в утвердженні миру, взаєморозуміння і 
терпимості, у формуванні взаємної довіри між народами та країнами.

З метою збільшення кількості іноземних студентів в Україні від 3 червня 2020 року було 
затверджено План заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для 
іноземних студентів до 2025 року. Для студентів з іншої країни надаються практично ті ж умови 
навчання, що й для самих українців. Попри повномасштабну російську агресію, заклади вищої 
освіти України продовжують організовувати навчання для іноземців та запрошувати майбутніх 
студентів з інших країн до університетів нашої держави.

Але нашу громадськість турбує те, що приїжджають студенти з цілковито іншою культурою 
та релігією. І ось тут уже спільне завдання і осіб, які займаються рекрутингом, і університетів, і 
спільноти максимально швидко й доброзичливо інтегрувати іноземців та дати їм зрозуміти, в яке 
середовище вони потрапили: місцеві звичаї, норми поведінки і т.ін.

Важливим чинником та необхідною умовою для подолання внутрішніх суперечностей у 
релігійно-конфесійний та соціальній ситуації держави є толерантність. Слово «толерантність» стало 
міжнародним і увійшло в побут завдяки зусиллям ЮНЕСКО в галузі нормалізації міжнародних 
відносин. Найчастіше під толерантністю розуміють терпимість, повагу, довіру, готовність приймати 
індивідуальні відмінності кожного і взаємодіяти з іншими на основі згоди та розуміння. У той же 
час, зміст поняття «толерантність» продовжує уточнюватися і конкретизуватися стосовно різних 
аспектів його прояву.

Сучасний стан розвитку суспільства вимагає підготовки фахівця не лише з певними 
теоретичними знаннями, спеціальними уміннями, навиками та техніками, а й системою 
демократичних цінностей. Серед яких вагоме місце посідає толерантність.

Провідна роль у процесі формування толерантності в суспільстві належить системі 
освіти. Толерантність – це насамперед активне ставлення, що формується на основі визнання 
універсальних прав і основних свобод людини, її  повинні виявляти окремі люди, групи, держави. 
Вияв толерантності, який співзвучний повазі прав людини, не означає терплячого ставлення до 
соціальної несправедливості, відмови від своїх або поступки чужим переконанням. 

Отже, заклади вищої освіти повинні здійснювати підготовку свідомої, інтелектуальної 
еліти для збагачення інтелектуального генофонду нації, сприяти вихованню духовного світу 
молоді, духовної культури, системи життєвих цінностей, високого рівня світоглядної культури, 
інтелігентності. Толерантність визначає моральний, суспільний і демократичний розвиток 
суспільства. Формування толерантності є провідним завданням закладів вищої освіти. Студенти 
ПДМУ навчаються в багатонаціональному та поліконфесійному середовищі, що значною мірою 
підвищує актуальність даного питання в організації виховної і навчальної роботи в університеті. 
Спілкуємось толерантно! Все буде Україна!
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УДК 378:616.314-085:355.01
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ 

СТОМАТОЛОГІЇ ПДМУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Т.О. Петрушанко, Т.Д. Бублій, В.М. Петрушанко, О.П. Костиренко 

Кафедра терапевтичної стоматології 
Полтавського державного медичного  університету

Війна посилила й розширила виклики, які вже постали перед освітою через епідемію 
COVID-19. Для української освітньої системи це випробовування стало ще й своєрідним стимулом, 
який відкрив вікно нових можливостей, ставши каталізатором давно назрілих модернізаційних 
змін в освіті. У зв’язку з тим, що в частині регіонів України зберігається загроза для життя та 
здоров’я мирних мешканців, а в більшості регіонів по кілька разів на день оголошується повітряна 
тривога, освітній процес  в ПДМУ здійснюється з використанням дистанційних форм роботи та у 
змішаному форматі. З 14 березня 2022 року в Полтавському державному медичному університеті, 
згідно із затвердженим графіком, почалося проведення дистанційних онлайн-занять для студентів 
усіх факультетів і створені всі умови для проведення дистанційного онлайн-навчання. 

В умовах війни педагогічні працівники мають бути готовими, спроможними повноцінно 
надавати освітні, інформаційні, консультаційні послуги. Саме тому питання організації комунікації 
з учасниками освітнього процесу посіло ключове місце. Перед вузом повстала задача максимально 
задіяти технології дистанційної освіти, надавши студентам для використання такі ресурси, як 
лекції, завдання в тестовій формі, ситуаційні задачі, навчальні посібники, аудіо- та відеозв`язок з 
викладачами.

Студенти спілкуються найчастіше в Viber-групах, або Telegram-бесідах, тому кожен викладач 
має можливість додатися в групу за допомогою співробітників деканату або старости. В наступні 
дні здійснювався інструктаж по використанню платформи Zооm-сервісу для проведення 
відеоконференцій, онлайн-зустрічей і дистанційного навчання, були організовані тренінги. На 
сайті кафедри були розміщені контактні дані усіх викладачів, завідувача кафедри, розклад занять, 
тематичний план лекцій і практичних занять, список основної та додаткової літератури для 
студентів кожного курсу. В матеріалах для завантаження розміщені: мультимедійні презентації 
лекцій, навчальні посібники, силабуси, які розроблені співробітниками кафедри. На кафедрі 
створений графік індивідуального чергування викладачів для спілкування зі студентами з різних 
питань.

Для спілкування в дистанційному навчанні на кафедрі використовують електронну пошту, чат 
(засіб оперативного спілкування через інтернет), відеоконференції реального часу в оn-lіnе режимі, 
середовище Classroom, платформу ZOOM, соціальні мережі (Viber, Telegram) тощо. Технічне 
забезпечення дистанційної форми навчання на кафедрі охоплює персональні комп›ютери, мережне 
обладнання, джерела безперебійного живлення, обладнання для відеоконференцзв›язку.

Оскільки форма освіти залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні, комунікація зі 
студентами здійснюється з урахуванням їх локації (вдома, у бомбосховищі, в умовах зовнішньої 
міграції, в умовах внутрішньої міграції, участі в ТРО, ЗСУ, волонтерському русі) і орієнтується 
на виконання різних завдань, як от: забезпечення необхідною інформацією в зручному для них 
форматі, надання індивідуальних консультацій в різний час, психологічну підтримку у кризовому 
стані (в умовах евакуації, під час перебування у бомбосховищах, у медичних закладах, при 
перетинанні кордону тощо).

Основні види навчальних занять за змішаною формою навчання на кафедрі терапевтичної 
стоматології - це лекції, практичні заняття, консультації й підсумковий модульний контроль.

Усі лекції для здобувачів відбуваються оn-line через засоби телекомунікаційного зв›язку. 
Інформацію лекційного матеріалу студенти можуть отримувати на сайті кафедри у вигляді 
мультимедійного стислого змісту лекцій. 
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На практичних заняттях відбувається детальний розгляд студентами окремих теоретичних 
положень навчальної дисципліни й формуються вміння й навички їхнього практичного застосування 
шляхом індивідуального виконання здобувачами завдань. Для формування практичних навичок 
студенти отримують ситуаційні задачі й шляхом послідовного вирішення відпрацьовують 
елементи клінічного мислення. Викладачі в такому режимі працюють індивідуально з кожним 
студентом. Під час практичного заняття of-lіnе здобувачі вищої освіти особисто проводять прийом 
хворих з числа внутрішньо переміщених осіб, воїнів ТРО та ЗСУ.

Під час консультацій студенти дистанційно отримують відповіді від викладачів на конкретні 
запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування 
у формі чату й особистих повідомлень.

Таким чином, застосування цифрових технологій має важливе значення в навчанні студентів-
медиків. Дистанційна форма навчання є стимулом для розвитку нових освітніх стандартів, вона 
сприяє формуванню у студентів самодисципліни і самоконтролю. Викладачі ПДМУ адаптували 
освітній процес в умовах війни, створили безпечний соціально-освітній простір, надають 
інформаційну, методичну, консультативну підтримку студентам та пацієнтам. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ МАЙБУТНІМ 

ПЕДІАТРАМ
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Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
Івано-Франківський національний медичний університет

На думку багатьох людей найблагороднішими за фахом серед усіх медичних спеціальностей 
є фахівці педіатричного профілю, адже вони зобов›язані вирощувати здорових дітей від 
народження до зрілого віку і дбати про фізичний, психічний та моральний стан нашого 
молодого покоління, профілактуючи виникнення будь-якої патології, а у випадку загрозливих 
станів – діагностувати і лікувати їх.

Тому справа навчання студентів педіатричного профілю є надзвичайно складною: 
перфектне знання анатомії й фізіології дитини у її різні вікові періоди, що суттєво відрізняються 
від структури і функціонування організму дорослої людини, особливості фармакокінетики та 
фармакодинаміки і взаємодії між собою  лікарських препаратів, які теж є іншими у дорослих та 
дітей різного віку, не обговорюючи вже складність їх дозування.

Виходячи з цього,  структура навчальної програми дисципліни «Клінічна фармакологія» 
для педіатрів повинна нести подвійне навантаження і давати їм знання предмету в цілому 
для дорослих і вплив лікарських засобів на дітей різного віку з урахуванням особливостей 
фармакокінетики і їх фармакодинаміки у здорових і при патології. Одна з тем повинна бути 
присвячена засобам профілактичної дії (вітамінотерапія, препарати макро- і мікроелементів 
тощо). Крім того, викладач для підготовки таких спеціалістів повинен володіти особливими 
властивостями, крім багаторічного викладацького стажу і знання дисципліни, - психологічним 
даром, любов›ю до  своєї дисципліни, хворих дітей і вмінням передати свій дар студентам.

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації, готуючись до викладання клінічної 
фармакології за ОПП «Педіатрія», повинна врахувати все вище перелічене і сформувати 
навчальну та робочу навчальну програму  так, щоб випускники університету стали 
висококваліфікованими спеціалістами. Підчас роботи на практичних заняттях необхідно 
закріплювати і поглиблювати навички системного аналізу клінічних ситуацій, виховання 
соціальної та професійної мобільності шляхом розв›язання нетипових задач, які є одним з 
шляхів реалізації міждисциплінарної інтеграції, враховуючи знання студентів, отримані при 
вивченні теоретичних і клінічних дисциплін. Узагальненими властивостями задач є: наявність 
в умові елементів ускладнення, нестандартності, можливий проблемний характер.  Форми 
постановки задач можуть бути різноманітними, найкраще на реальному пацієнтові чи історії 
хвороби або у вигляді ділових ігор.

Ситуаційні задачі з клінічної фармакології на кафедрі створені до кожної з тем, побудовані 
за синдромним підходом і вирішуються студентами на заключному етапі заняття. Це дасть 
можливість будувати лікування дітей різного віку на основі даних доказової медицини, вибрати 
найефективніші і найбезпечніші лікарські засоби у доцільних для педіатрії лікарських формах 
та дозовому режимі, враховуючи індивідуальні особливості пацієнта,  фармакокінетику 
препаратів, взаємодію лікарських засобів між собою та їх побічні ефекти.

Актуальним у педагогічному процесі буде використання технології проблемного навчання, 
що здатне реалізувати інтелектуальну діяльність студентів за допомогою питань і ситуацій. 
Викладач створює логічний зв›язок між раніше засвоєним і тим матеріалом, що підлягає 
засвоєнню. Поряд з цим виділяється проблемне завдання з новим змістом, що вимагає ново-
го способу дії, який раніше не використовувався, а також мета, яка скеровує студента у свою 
чергу на пізнання, яке виступає як об›єкт пошуку. Також студенту пропонується самостійно 
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змоделювати ситуаційну задачу у вигляді написання протоколу  дослідження ефективності 
та безпечності  одного з лікарських препаратів при тій чи іншій патології у дитини певного 
віку, коли викладач формулює основний клінічний діагноз, супутню патологію і паспортні дані 
хворого.

Поширення комп›ютерних технологій у навчальний процес сприяє розвитку сучасної освіти, 
електронного і мобільного навчання. Така форма актуальна для самостійної позааудиторної 
роботи студентів. Перевагою такої форми навчання є врахування індивідуальних особливостей 
студентів сприймати інформацію, можливість дистанційно одержати консультацію від 
викладача.
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УДК: 378:61:147+614.2
MODERN TECHNOLOGIES IN TRAINING OF MEDICAL STUDENTS

Klivak V.V., Kosianenko S.M.

Department of obstetrics and gynecology №2, 
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine

One of the most important steps in curriculum development is the introduction of simula-
tion-based medical teaching and learning. Simulation is a general term that refers to the artifi cial 
representation of a real-world process to achieve educational goals through experiential learning. 
Simulation-based medical education is defi ned as any educational activity that uses simulation aids 
to reproduce clinical scenarios. Although the concept of medical simulation is relatively new, simu-
lation has long been used in other high-risk professions, such as aviation. Medical simulation allows 
you to gain clinical skills through focused practice rather than a student learning style. Simulation 
tools serve as an alternative to real patients.

Keywords: medical education, simulation technologies 
Medical education has undergone signifi cant changes throughout the world. One of the reasons 

for the change is concern for patient safety. In today’s world, training for a medical student on sim-
ulators and simulators is all the more important. The student or intern can make mistakes and learn 
from them without fear of harming the patient. Modern medical technologies require the modern-
ization of higher professional education and the establishment of criteria for competency assess-
ments at the pre-diploma level in medical universities of the country. There are different types and 
classifi cations of simulators. Simulation-based training is expensive. However, it is cost-effective if 
used correctly. It has been established that medical simulation improves the clinical competence of 
students and postgraduates. It has also been found to have many benefi ts that can improve patient 
safety and reduce health care costs by improving health care worker competency.

Virtual reality can also be incorporated into simulators (mostly partial task simulators) to en-
hance learning. Virtual reality is best described as the concept of enhanced human-computer inter-
action. Virtual reality differs signifi cantly depending on its level of complexity, level of realism and 
user interaction with the virtual environment. A common form of virtual reality involves the use of 
haptic (touch) feedback to create a sense of resistance when using tools in a simulated environment. 
This technology is often used in endoscopic and laparoscopic dexterity training. High fi delity and 
virtual reality simulations can bridge the gap between theory and practice by immersing the learner 
in a realistic, dynamic, complex environment.

Conclusion
In summary, simulation-based medical training offers benefi cial opportunities to reduce patient 

and student risks, increase student competence and confi dence, improve patient safety, and reduce 
healthcare costs in the long term. However, larger studies are needed to see if simulation training 
actually improves patient outcomes.
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IMPACT OF SIMULATION ON MEDICAL EDUCATION

Kosianenko S.M.,  Klivak V.V. 
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Medical education increasingly pays attention to a curriculum based on the cognitive, psychomotor, 
and emotional areas of student learning. All over the world, there is a shift in the methods of medical ed-
ucation towards experimental (“practical”) medical training - simulation; however, applying this concept 
to real patients is less socially acceptable and subject to legal and ethical issues. A simulation is an artifi -
cial representation of a complex real-world process with suffi cient accuracy to facilitate learning through 
immersion, refl ection, feedback, and practice minus the risks inherent in a similar real-life experience. 
Medical simulation offers numerous potential strategies for comprehensive and hands-on learning and 
safer patient care.

Keywords: medical education, simulation
The purpose of our work was to assess the place of simulation in the system of training medical stu-

dents. We evaluated the role of simulation by surveying 260 medical students during simulation training 
at VNMU. 99.2% of students wrote that simulation should be used more often or should be mandatory 
during training.

Simulation means an artifi cial representation of a complex real-world process with suffi cient accura-
cy to achieve a specifi c goal, such as in training or performance testing. The goal is to facilitate learning 
through immersion (“immersion in a clinical scenario”), refl ection, feedback, and practice minus the risks 
inherent in similar real-life experiences. On-screen graphics simulators provide a more realistic represen-
tation and are portable. They help the student become fully immersed in the situation and require active 
“stage management” of the scenario in response to the intervention. Simulation medical education makes 
it possible to introduce protocol practice into the educational program of postgraduate training. Commu-
nication skills can be improved by demonstrating the value of communication and an individual approach 
to each patient. Simulation can also provide a model for patient safety as innovations are implemented in 
the clinical environment.

A survey of 260 students was conducted during simulation training at VNMU. Students highly rated 
the simulation program and considered it a valuable learning experience. A total of 232 (89.2%) stu-
dents identifi ed improved communication and teamwork skills as key learning points; 244(93.8%) be-
lieved that they learned to better approach the problem, particularly in terms of using a systems approach, 
and 255(98%) believed that they learned to better apply their theoretical knowledge in clinical settings. 
242(93%) students positively evaluated the use of simulation during training, 258(99.2%) students wrote 
that simulation should be used more often or should be mandatory during training. 205(78.8%) students 
commented positively on the realism of the learning experience, and 255(98%) students said they appre-
ciated the opportunity to learn new skills in a safe environment.

Conclusion
Learning with mannequins is a place for critical thinking and questioning about many aspects and 

components of simulation education. These questions, in turn, will lead to empirical research that will 
provide feedback on changes that may be necessary to achieve the goal of improving professional perfor-
mance. Based on such research, simulation training can be considered responsible for the results, that is, 
whether these educational methods actually lead to a reduction in medication errors or not, and whether 
the ability to cope with the errors that do occur is signifi cantly improved. Whether didactic lectures before 
simulation exercises will improve performance and whether simulation education and assessment can 
help practitioners reduce legal risks in medical practice are debatable.
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ 

ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ

Макарчук О.М., Римарчук М.І., Василюк С.М. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

Актуальність. Функціонування системи освіти в умовах воєнного стану характеризуєть-
ся інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм організації освіт-
нього процесу, ефективних педагогічних та інформаційних технологій. Саме тому підтримка 
активного упровадження інновацій в освітню галузь під час війни стала одним із ключових 
напрямів роботи Івано-Франківського національного медичного університету. 

Термінове переведення навчання в онлайн-середовище викристалізувало відмінності як 
готовності кафедр вищих учбових закладів представити віртуальні аналоги інформаційного 
подання лекцій, практичних і лабораторних занять, так і різних підходів щодо оцінки ефек-
тивності так званого «онлайн-навчання» з використанням дистанційних освітніх технологій.

Звичайно, стресова ситуація, відсутність особистого контакту з викладачем, а також екс-
тренне переведення учасника навчального процесу у середині семестру без попередніх ор-
ганізаційних заходів і належної підтримки не дозволяло повною мірою відчути переваги цієї 
технології.

Що визначило мету та зробило необхідним провести аналіз досвіду використання мо-
більних контентів інформаційного посилу для розуміння відмінностей між онлайн-навчан-
ням та іншими існуючими освітніми технологіями, розробити та наповнити сайт кафедр 
практичного спрямування медичного університету, а також  дозволило провести порівняльну 
оцінку  ефективності такого формату та його переваг і недоліків.

Результати та їх обговорення. Дистанційне навчання в екстремальних умовах реалізу-
ється за короткий час та з мінімальними інвестиціями і ресурсами. Тому в умовах воєнно-
го стану важливими вимогами до існуючих ресурсів повинна бути їх надійність, пропускна 
здатність інтернет-каналів, простота створення і розміщення контенту, наявність сервісів і 
платформ як для викладачів, так і для учасників навчального процесу. 

Використання інформаційно-навчальних технологій та дистанційного контенту дозволи-
ло розробити структуру сучасного навчального іnternet-сайту кафедр, які, на нашу думку, 
повинні включати наступні розділи:  

- Розклад, новини організації навчальної, наукової та лікувальної роботи; 
- Електронну бібліотеку публікацій; Сервіс для проведення семінарів; 
- Медіатеку; 
- Засоби тестування та контролю знань; 
- Інтерактивні навчальні програми; 
- Каталог навчальних матеріалів для конкретної цільової аудиторії (лікарі, курсанти, лі-

карі-інтерни); 
- Система доступу до зовнішніх медичних веб-ресурсів; Система дистанційного навчан-

ня.
Як бачимо, незважаючи на складні умови, в яких знаходиться наша країна сьогодні, ін-

новаційна та дослідно-експериментальна діяльність в системі освіти продовжується, а дис-
танційне навчання без можливості застосування традиційних підходів у зв’язку з воєнним 
станом дозволило створити нові можливості для професійного розвитку спеціалістів, форму-
вання нового педагогічного мислення, нових педагогічних ідей, форм навчання та моделей 
організації освітнього процесу.
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