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Саття присвячена питанню вдосконалення підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів за
собами мультимедійних технологій. Показано, що ефективність процесу навчання безпосередньо пов'язана з 
упровадженням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійні технології.

Ефективне функціонування сучасної системи освіти неможливе без якісного інформаційного су
проводу, зміст і характер якого визначається метою освітнього процесу, спрямуванням майбутньої 
професійної діяльності студентів, предметом, засобами і результатами навчання. Одним із можливих 
шляхів підвищення ефективності процесу навчання є уніфікація й об’єднання засобів і технологій у 
єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу.

Нині спостерігається значне посилення уваги до оцінювання впливу новітніх інформаційних техно
логій у освіті на процес засвоєння знань, а також до можливості використовувати нові засоби і джере
ла для навчання, які сприяють когнітивній діяльності [1J.

Упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у освітню діяльність разом із 
новими можливостями висувають нові вимоги й до викладачів, зокрема їм доводиться відшукувати 
нові підходи і методики викладання, постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації, оскільки ІКТ змі
нили уявлення про вік, у якому людина набуває певного рівня кваліфікації. Досить часто сьогоднішні 
студенти більшою мірою, ніж їхні наставники, здатні адаптуватися до середовища, в якому функціонує 
ІКТ [2].

Варто також урахувати зміни, які сталися останніми десятиліттями в школярів і студентів щодо пси
хології сприйняття інформації. Закладена з раннього дитинства звичка до комп’ютерних ігор, перегляд 
анімаційних картинок, мінімум і убогість текстової інформації ї, навпаки, велика кількість колірних і зву
кових ефектів породили феномен домінування в їх сприйнятті інформації типу відеокліпа. Там, де лю
дина середнього покоління хотіла б відкрити книгу, зосередитися на прочитаному, замислитися й 
осмислити його у формі словесних понять, сучасна молода людина жадає побачити відеоряд із міні
мальною кількістю слів. Отже, можна з упевненістю стверджувати, що в сучасної молоді переважає, 
так зване “рамкове" сприйняття інформації.

Сьогодні ми маємо покоління студентів вищих медичних навчальних закладів, для навчання яких 
необхідні відмінні від традиційних форми організації навчального процесу та новітні методи засвоєння 
знань. Цю особливість психіки нинішніх студентів викладачі кафедри медичної інформатики, медичної 
і біологічної фізики ВДНЗ України «УМСА» усвідомили вже давно і для подання навчального матеріа
лу почали практикувати викладення лекційного матеріалу у вигляді презентацій та використовувати 
засоби візуалізації навчального матеріалу під час проведення навчальних занять.

Відомо, що при усному викладі матеріалу за хвилину слухач сприймає і здатний обробити до однієї 
тисячі умовних одиниць інформації, а при “підключенні” органів зору - до 100 тисяч таких одиниць. То
му абсолютно очевидною є висока ефективність сприйняття навчального матеріалу у вигляді мульти- 
медіа-ресурсів.

Серед переваг, які надає використання мультимедіа-ресурсів для реалізації процесу навчання, 
можна виділити такі:

-  одночасне використання кількох каналів сприйняття студента в процесі навчання, за рахунок 
чого досягається інтеграція інформації, що доставляється різними органами чуттів;

-  можливість симулювати складні реальні експерименти;
-  візуалізація абстрактної інформації за рахунок динамічного представлення процесів.

На нашу думку, є два напрями застосування мультимедіа-ресурсів у навчальному процесі. Перший 
пов’язаний із тим, що такі ресурси включаються в процес навчання як додаткові засоби до традицій
них методів. У цьому разі мультимедіа-ресурси виступають як засіб інтенсифікації, індивідуалізації на
вчання і часткової автоматизації роботи викладачів.

У межах другого напряму -  повсюдного використання мультимедіа-ресурсів для формування зміс
тового наповнення окремих навчальних дисциплін -  таке застосування призведе до повної зміни зміс
ту освіти, перегляду методів і форм організації навчального процесу загалом.

Поряд із позитивними аспектами впливу ІКТ на процес пізнання, наприклад, удосконалення методів 
і технологій формування навчального матеріалу, зміна змісту і характеру діяльності студента і викла
дача, варто враховувати і негативні аспекти такого впливу. А саме:

-  зменшення соціальних контактів і спілкування;
-  складність переходу від знакової форми представлення знань до системи практичних дій.

Слід пам'ятати: якщо студентам одночасно демонструвати інформацію різних типів, вони відволі-
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<аються від одних типів інформації, щоб устежити за іншими, пропускаючи важливу інформацію, тобто 
-лобальне використання лише мультимедіа-технологій зведе нанівець будь-який позитивний ефект 
зід них.

Сучасні інформаційні технології, в тому числі й мультимедіа, відкривають доступ до нетрадиційних 
цжерел інформації, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання із застосуван
ням засобів концептуального і математичного моделювання явищ і процесів, які дозволяють підвищи
ти ефективність навчання, також сприяють [3]:

-  формуванню способів активної пізнавальної діяльності студентів-медиків;
-  формуваню вмінь і навичок із використання інформації, отриманої з різних джерел (інформація 

компетентності);
-  здатності формувати відповідь у формі анотації, структурної схеми, алгоритму, додаткового за

питання, критичного аналізу ситуації;
-  умінню збирати інформацію, зіставляти, порівнювати, фільтрувати її за певним критерієм;
-  умінню використовувати технічні, програмні й Інтернет-засоби, планувати збір інформації і роз

різняти фактичні та прогнозовані дані, перевіряти гіпотези.
Отже, слід активно впроваджувати мультимедійні технології в медичну освіту, виділяючи при цьому 

їхні технічні та психолого-ледагогічні особливості, а також цілеспрямовано й ефективно застосовувати 
їх у навчальному процесі.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ в н з  
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Скікевич М.Г., Волошина Л.І., Соколова H.A.
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»

Провідна мета медичної освіти - розвиток особистісного потенціалу і професійна реалізація майбутнього 
лікаря. Критерії освіти - засвоєні студентами знання, навички практичної діяльності, здобуті в процесі само
стійного навчання, самоосвіти, самоконтролю.
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З кожним роком посилюється інтеграція України в загальноєвропейські освітні процеси на базі під
писання Болонської декларації. Тому перед вітчизняною системою медичної освіти постають якісно 
нові завдання. Світові тенденції в галузі вищої освіти визначають пріоритетні 
завдання з підготовки кваліфікованого фахівця-медика. Провідна мета медичної освіти в Україні - це 
розвиток особистісного потенціалу і професійна реалізація майбутнього лікаря, яка дозволить йому 
конкурувати на ринку праці, бути здатним до ефективної роботи на рівні світових стандартів, готовим 
до постійного особистісного зростання.

Важливою складовою Болонського процесу стала реалізація ідеї про навчання лікаря протягам 
усього життя [1]. Одним із аспектів Болонського процесу є вдосконалення самостійної роботи студен
тів. Головними критеріями оцінки ефективності освіти стають досягнуті результати; Критеріями є за
своєні студентами знання, навички практичної діяльності лікаря, отримані в процесі самостійного на
вчання, самоосвіти, самоконтролю [2]. Студенти зобов'язані орієнтуватися в напрямах розвитку сучас
ної медичної науки, а ставши фахівцями, вони мусять бути готові до розробки і впровадження науко
вих досягнень у систему практичної охорони здоров'я.

Підготовка майбутнього лікаря у вищих навчальних закладах - це складний, багатоплановий і етап
ний процес розвитку різних рівнів мислення студента. Слід виділити теоретичне, понятійно-образне, 
логічне і креативне мислення, а також самовиховання інтелектуальної культури. Первинна професійна 
адаптація і становлення майбутнього лікаря відбуваються в навчальному середовищі медичного за
кладу. Під час навчання у виші закладаються основи майбутньої самостійної професійної діяльності. 
Відомо, що студент-медик отримує великий обсяг інформації. Чим повніша професійна підготовка ви
кладача як фахівця-лікаря, тим більший сенс або значення має для студента вибір цього виду діяль
ності. Викладач має так вести заняття, щоб це сприяло розвиткові в студента-медика творчого потен
ціалу, впевненості у своїх силах і ділових якостях. Заняття має сприяти прагненню до самостійної дія
льності і прийняття самостійних рішень. Зазвичай студент-медик віддає перевагу тому виду інформа
ції, яка буде мати практичне значення в професійній діяльності Викладач має досягти такого рівня 
подання матеріалу, щоб студенти усвідомлювали, що самостійна робота є необхідним завершенням 
усіх видів навчальної роботи.
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