
уведенням до навчальних планів замість «Анатомії людини» та «Клінічної 
анатомії і оперативної хірургії» нової наскрізної дисципліни «Описова та 
клінічна анатомія з основами оперативної хірургії», яка передбачає 
відведення достатньої кількості кредитів для вивчення студентами медичних 
вишів на І курсі описової анатомії, що розглядатиме будову тіла людини на 
рівні органів та систем, а на II курсі -  клінічної анатомії з основами 
оперативної хірургії. Це допоможе вирішити ту дивну ситуацію, яка нині 
склалася у вищій медичній школі, коли за словами першого президента 
Американської асоціації клінічних анатомів Oliver Beahrs, хірурги вперше 
стикаються із питаннями клінічної анатомії лише під час роботи з 
пацієнтами, що викликає зростання захворюваності і смертності та ніяким 
чином не сприяє підготовці фахівців міжнародного рівня.

Уведення до навчального процесу нової наскрізної дисципліни 
«Описова та клінічна анатомія з основами оперативної хірургії» є нагальною 
вимогою часу, виконання якої сприятиме не лише покращанню розуміння 
студентами морфології людини, але і дозволить створити міцну базу 
практично-орієнтованих анатомічних знань.
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ПРОБЛЕМАТИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ
СОVID-19

Після початку пандемії Соуісі- 19 безліч країн знаходились на повному 
локдауні. З метою запобігання поширенню вірусу, країни закривали кордони, 
скасовуючи, як міжнародне так і внутрішнє авіасполучення. Закриття 
дитячих садків, шкільних та вищих навчальних закладів, перукарні, фітнес- 
клубів і т. д. дало свій позитивний результат. Але в той же час це спричинило 
велике навантаження на економіку держав, тому країни почали виходити з 
повного локдауну, залишившись частково на карантині. Україна не стала 
винятком.

Зважаючи на це всім необхідно дотримуватися правил гігієни та 
носіння масок, а при можливості -  ізолюватися. Тому саме дистанційна 
форма навчання для студентів є кращим варіантом запобігання поширенню 
вірусу. Онлайн навчання стає рівноправною складовою освітнього процесу. 
Крім вирішення проблеми фізичної присутності викладача та студента в 
одній аудиторії, полегшується доступ здобувачів вищої освіти до навчальних 
матеріалів, тестових завдань. Забезпечується можливість постійного зв’язка 
викладача з студентами. Не зважаючи на значний перелік різноманітних 
програм для дистанційного навчання в Україні відсутня чітко сформульована 
стратегія дистанційної освіти, не має відповідних програм 
загальнодержавного та регіонального рівнів.



Мета. Дослідити найбільш поширені програми для дистанційного 
навчання студентів, виявити плюси та мінуси кожної з них, визначити 
найбільш прогресивні, які не тільки замінюють звичайні методи освітнього 
процесу, а й поліпшують його.

Матеріали та методи. Для дослідження було взято дві 
най популярніших в Україні системи для онлайн-навчання: Moodle і Google 
Classroom, а також дві найпростіші платформи для відеоконференцій: Zoom і 
Skype. Було розглянуто переваги і недоліки цих програм. Основну 
інформацію було взято з офіційних сайтів розробників цих програм та 
най популярніших освітніх ресурсів України.

Результати та обговорення. Moodle це безкоштовна і відкрита 
система управління навчанням. При цьому вона є абсолютно ліцензійною та 
не потребує для свого функціонування платного програмного забезпечення.

Ця платформа спрощує комунікацію викладачів зі студентами, дає 
можливість реалізувати різні педагогічні сценарії дистанційної форми 
навчання. Викладач може об'єднувати учнів у групи, визначаючи для кожної 
свій навчальний контент та матеріал. Існує можливість встановлення 
послідовного доступу до того чи іншого навчального елементу після 
проходження попереднього завдання. Серед переваг платформи окремо 
можна виділити: повну безкоштовність системи; можливість створення 
якісних авторських курсів для дистанційного навчання; потужний апарат для 
створення різноманітних форм тестів; різноманіття навчальних елементів; 
можливість реалізувати диференційоване навчання; допомогає відстежити 
прогрес учнів за допомогою візуалізації; можливість публікації навчального 
контенту різного формату -  аудіо, відео, текст та інше.

В той же час існують і певні недоліки: хоча система і безкоштовна, але 
для її встановлення потрібен сервер або хостинг, доменне ім'я; система 
споживає багато ресурсів, що може збільшити фінансові витрати; вимагає 
серйозного вивчення.

Google Classroom -  безкоштовна платформа для обміну файлами та 
організації роботи з групами. Цей сервіс придатний для завантаження робіт, 
їх редагування, оцінювання тестів та контрольних робіти. Інтерфейс 
програми досить зручний та простий, відповідно складнощів у знайомстві з 
функціями не виникне. Основна мета GC -  прискорити процес передачі та 
обміну файлів між педагогами та здобувачами освіти. На платформі 
можливо: утворити власний клас або курс; організувати на нього запис учнів; 
ділитися з учнями необхідним навчальним матеріалом; викласти завдання; 
оцінити його виконання та стежити за прогресом; організувати спілкування 
учнів. Основні переваги цієї платформи: безкоштовна ціна; зручність і повна 
забезпеченість всім необхідним; наявність всіх інструменти для створення, 
зберігання та обміну інформацією; існую можливість публікації 
теоретичного матеріалу, завдань, виставлення оцінок в журналі; є офлайн 
доступ до інформації. Існують також і недоліки: дуже обмежений арсенал 
навчальних елементів порівняно із іншими платформами дистанційного 
навчання; незручні посилання на Classroom.



Zoom -  це, мабуть, один з найбільш відомих та популярних додатків, 
який за період пандемії порівнявся у популярності зі Skype. Сервіс 
беззаперечно підходить як викладачам, вчителям так і учням. Його можна 
легко встановити на смартфон чи комп'ютер, або скористатися web-версією. 
За допомогою Zoom можливо проведення відеоконференцій. Він є 
безкоштовним для груп до 100 користувачів і тривалістю менше 40 хвилин. У 
Zoom багато переваг: відмінний зв'язок (платформа працює стабільно, 
незважаючи на велике навантаження, яке викликане великою кількістю 
користувачів); забезпечується відео та аудіо зв’язок з кожним учасником; 
демонстрація екрана зі звуком; інтерактивна дошка; є можливість запису 
відеоконференцій та адміністрування під час їх проведення. Але є один 
недолік: платформа не передбачує шифрування інформації.

Skype -  це платформа для відеоконференцій, яка є незмінним лідером 
на ринку вже багато років. Функціонально платформа забезпечує все 
потрібне для проведення лекцій та занять в дистанційному форматі. Skype 
має наступні переваги: можливість організації онлайн-занять та
відеозустрічей зі студентами і слухачами; у відеозустрічі можуть брати 
участь одночасно до 50 осіб; безперервна тривалість відеоконференції 240 
хвилин, а кількість відезустрічей не лімітується; є можливість демонстрації 
матеріалів на робочому столі; заняття можуть бути записані та збережені для 
повторного перегляду; можливе приєднання без облікового запису та 
додаткового завантаження програм; є чат відеоконференції, де зберігається 
уся інформація про зустрічі, до чату можна приєднатися без присутності у 
відео-дзвінку.

В той же час сервіс має і серйозні недоліки, основні з яких: відсутність 
вбудованої віртуальної дошки, що знижує ефективність онлайн -навчання; 
велика кількість учасників відеоконференції призводить до збоїв у роботі 
програми (голос відстає від зображення, а саме зображення часто втрачає 
чіткість).

Висновок. Ми розглянули особливості наступних програм: Moodle, 
Google Classroom, Zoom і Skype, з точки зору організації дистанційного 
навчання в умовах Covid-19. Кожна з них має свої переваги та недоліки, 
проте всі вони є надзвичайно зручними у реалізації дистанційного навчання 
студентів, так як дають можливість своєчасно надавати програмний матеріал 
студентам та контролювати виконання практичних і самостійних робіт, що 
дає змогу покращити навчальний процес.


