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«Soon Fatt» – ресторан китайської кухні в місті Брей, Ірландія, що продає їжу 

на винос. Назва є дуже своєрідною для китайської мови через її «схильність» до 

односкладових слів та характеризується очевидною метонімічною основою, що 

віддзеркалює логічний зв'язок «причина –наслідок»: страви в закладі смачні, в 

результаті чого відвідувачі мають схильність багато з’їдати та набирати вагу. 

Лексема fatt при цьому стає основою каламбуру, побудованого на «грі» омофонів 

fatt – fat. 

Таким чином, аналіз елементів англомовного неймінг-простору засвідчує 

затребуваність лексичних стилістичних засобів, зокрема метонімії,  в створенні 

англомовних комерційних назв.  Емоційно-експресивно-оцінна конотація цих назв 

дозволяє їм привертати до себе увагу самим фактом функціонування в офіційній 

назві досліджених емпоронімів, фірмонімів тощо.  Перспективою дослідження 

вважаємо аналіз інших лексико-стилістичних засобів, які є основою елеменітв 

сучасного англомовного неймінг-простору, – передусім метафори та прецедентних 

феноменів.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 

Стаття присвячена впровадженню інформаційних технологій в систему 

вищої медичної освіти України. Описані інформаційні технології, які 

використовуються на кафедрі оториноларингології з офтальмологією ПДМУ під 

час практичних занять та лекцій. Інформатизація освіти як один із пріоритетних 

напрямів розвитку сучасного суспільства, дозволяє покращити організацію 

процесу навчання здобувачів вищої освіти, раціонально організувати їхню 

пізнавальну діяльність, використовувати сучасні технології з метою 

індивідуалізації навчального процесу. 

Ключові слова: інформатизація освіти, інформаційні технології, навчально-

методичний комплекс  

Статья посвящена внедрению информационных технологий в систему 

высшего медицинского образования Украины. Описаны информационные 

технологии, которые используются на кафедре оториноларингологии с 

офтальмологией ПГМУ во время практических занятий и лекций. 

Информатизация образования как одного из приоритетных направлений развития 

современного общества, позволяет улучшить организацию процесса обучения 

соискателей высшего образования, рационально организовывать их 
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познавательную деятельность, использовать современные технологии с целью 

индивидуализации учебного процесса. 

Ключевые слова: информатизация образования, информационные 

технологии, учебно-методический комплекс. 

The article is devoted to the introduction of information technology in the system 

of higher medical education in Ukraine. The information technologies used at the 

Department of Otorhinolaryngology with Ophthalmology of PSMU during practical 

classes and lectures are described. Informatization of education, as one of the priority 

areas of modern society, allows to improve the organization of the learning process of 

higher education institutions, rationally organize their cognitive activities, use modern 

technologies to individualize the learning process. 

Keywords: informatization of education, information technologies, educational 

and methodical complex. 

 

Постановка проблеми. Однією із домінуючих тенденцій сучасного розвитку 

суспільства є інформатизація освіти, головна задача якої спрямована на 

підвищення ефективності навчального процесу, сприяння розвитку самостійного 

мислення та пізнавальних здібностей здобувачів вищої освіти, динамічний 

розвиток науки і суспільства в цілому. Розвиток науки та високих технологій, 

зростання продуктивності праці, постійне оновлення інформації неможливі без 

використання інформаційно-комунікаційних технологій. Збільшення обсягів 

інформації в сучасному інформаційному суспільстві вимагає від кожного вміння 

знаходити, аналізувати, осмислювати та застосовувати отримані дані [2]. Реалізація 

цих задач потребує володіння інформаційними технологіями. Так, на сьогодні 

головні завдання системи освіти полягають в забезпеченні здатності молодої 

людини до самоосвіти, формуванні вмінь самостійно орієнтуватися в знаннях та 

досвіді, накопиченому світовою спільнотою, а також вільно використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології з метою виконання поставлених перед 

здобувачем вищої освіти задач та подальшого усвідомлення перспектив їх 

використання [1].  

Під інформатизацією освіти розуміють створення і використання 

інформаційних технологій для підвищення ефективності видів діяльності, що 

здійснюються в системі освіти. Інформатизація освіти покликана позитивно 

впливати, тобто зменшувати затрати часових, матеріальних та фінансових ресурсів, 

на виконання всіх видів діяльності здобувачем вищої освіти для досягнення 

поставлених цілей [4]. Використання різноманітних інформаційних систем, в тому 

числі і медичного напрямку, відкриває майбутнім фахівцям широкі можливості для 

професійного зростання. 

Огляд останніх досліджень. Розробці та впровадженню в навчальний процес 

нових інформаційних технологій присвячені дослідження таких науковців, як С. У. 

Новиков, Т. А. Попілов та інші.  

Формулювання завдання дослідження. Розкрити особливості застосування 

інформаційних технологій в процесі викладання оториноларингологіїї як якісного 

підгрунтя для підготовки майбутніх лікарів.  

Виклад основного матеріалу. Збільшення інформаційних потоків, нові 

можливості для поширення інформації обумовлюють реорганізацію класичних 

пріоритетів у підготовці конкурентноздатних фахівців та створення нових. Тому 

впровадження інформаційних методів в освітню, наукову і професійну галузі на 
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сьогодні є актуальним. Співробітниками кафедри оториноларингології з 

офтальмологією ПДМУ створено навчально-методичний комплекс згідно 

нормативної бази, який містить робочу навчальну програму дисципліни, силабуси з 

нормативної дисципліни «Оториноларингологія» за спеціальністю 222 «Медицина» 

та 221 «Стоматологія» українською та англійською мовами, плани лекцій, 

практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти, методичні 

розробки та мультимедійні презентації лекцій з дисципліни, методичні вказівки для 

самостійної роботи здобувачів освіти під час підготовки до практичного заняття та 

на занятті, методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів освіти за темами, 

винесеними на самостійне опрацювання, тестові завдання для самоконтролю 

відповідно до тем практичних занять, перелік теоретичних питань та практичних 

завдань до контролю засвоєння змістових модулів, матеріали для підсумкового 

модульного контролю (екзаменаційні білети, що включають 20 тестових завдань, 8 

клінічних задач та 2-а практичних завдання, а також критерії оцінювання), 

демонстраційні матеріали, навчальні фільми, відеоматеріали, інструкції до 

використання технічних засобів навчання. Наявність навчально-методичного 

комплексу спонукає розвиток професійної та комунікативної компетенцій та 

передбачає формування переконаності в необхідності знання предмету, зростання 

зацікавленості здобувачами вищої освіти самим процесом навчання. 

Вагомою складовою навчально-методичного комплексу є навчальні 

посібники. Їх використання під час підготовки до практичних занять дозволяє 

покращити ефективність аудиторної та позааудиторної роботи здобувачів вищої 

освіти, поглибити знання лікарів-інтернів, лікарів-отоларингологів та лікарів 

багатьох суміжних спеціальностей в рішенні актуальних проблем діагностики та 

лікування захворювань вуха, горла та носа. За останні роки співробітниками 

кафедри видано наступні навчальні посібники: «Сучасний підхід в лікуванні 

гострих риносинуситів», «Невідкладна допомога в оториноларингології», 

«Пропедевтика ендомікроринохірургії», «Грибкові захворювання вуха», які 

затверджені Вченою радою УМСА. 

Одним із різновидів інформаційних технологій у підготовці здобувачів 

вищої освіти є викладення навчального матеріалу у супроводі лекцій-презентацій. 

Ці проекти реалізуються з використанням найбільш популярних нині програм – 

Power Point та Macromedia Flash. Використання мультимедійних лекцій підвищує 

ефективність подання матеріалу, покращує ступінь його засвоєння та 

запам’ятовування інформації. Крім того, лектор, який користується новими 

технічними засобами, сприймається студентською аудиторією більш професійним, 

переконливим і цікавим, має можливість широко застосовувати свої творчі 

здібності. Використання мультимедійної техніки дає можливість викладачу 

перебувати обличчям до аудиторії і вільно її контролювати, оцінюючи реакцію на 

матеріал і зацікавленість слухачів, а також коментувати показаний матеріал, 

акцентуючи увагу на найбільш важливих питаннях. За допомогою мультимедійних 

технологій здобувач вищої освіти сприймає узгоджений потік звукових і зорових 

образів. Збільшення кількості органів чуттів, що приймають участь в процесі 

сприйняття інформації, призводить до покращення засвоєння матеріалу, що 

викладається. Отже, навчання з використанням аудіовізуальних засобів 

представлення інформації є найбільш інтенсивною формою навчання [3]. Перехід 

від традиційного статичного викладення навчального матеріалу до динамічного, 

що супроводжується демонстрацією на великому екрані матеріалів у вигляді 
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тексту, фотографій, малюнків, діаграм, схем, графіків, відеозаписів алгоритму 

проведення діагностичних методів та оперативних втручань підвищує дидактичні 

можливості лекційних занять і виводить освіту на якісно більш високий рівень. 

Застосування сучасних інформаційних технологій дає можливості викладачу 

інтенсифікувати процес навчання, посилити мотивацію навчальної діяльності 

студентів, сприяти розвитку клінічного мислення здобувачів вищої освіти.  

Однім із найпоширеніших видів проведення контролю знань студентів із 

використанням інформаційних технологій є проведення комп’ютерного 

тестування. Така форма перевірки знань студентів широко використовується у 

багатьох вищих навчальних закладах з будь-якої дисципліни. Даний вид контролю 

дозволяє викладачам отримувати більш точну й об’єктивну інформацію про рівень 

засвоєння знань студентами. Тестове завдання у процесі контролю забезпечує рівні 

для всіх умови перевірки. Основними перевагами комп’ютерних тестових систем є 

їх оперативність, об’єктивність, можливість охопити велику аудиторію, 

автоматизація обробки результатів, можливість самоконтролю студентів.  

Необхідно відмітити важливе значення інформаційних технологій для 

самоосвіти як викладача, так і здобувача вищої освіти. Можливість використання 

багатьох інформаційних ресурсів для підготовки до практичних занять, 

спілкування з колегами з інших міст, регіонів, обговорення проблем на 

професійних та освітніх форумах, обмін досвідом, участь у конкурсах, у 

дистанційному навчанні дозволить підвищити якість підготовки фахівців та 

ефективність всіх форм навчального процесу.  

Висновки. Отже, застосування інформаційних технологій у викладанні 

оториноларингології дозволяє покращити організацію процесу навчання здобувачів 

освіти, стимулювати їх пізнавальну діяльність під час навчально-виховного 

процесу, дає можливість здобувачам освіти оволодіти практичними навичками та 

постійно здобувати та поглиблювати теоретичні знання, розвивати своє клінічне 

мислення. Таким чином, безперервне оновлення змісту освіти через новітні 

досягнення науки і техніки за допомогою використання інформаційних технологій 

у навчальному процесі, є запорукою підвищення якості освіти та успішної 

підготовки конкурентноспроможних фахівців.  
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