
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

сивно сприймати й запам'ятовувати історико-математичні відомості, а й використовувати їх у процесі розробки 
фрагментів заняття, консультацій і самостійних занять та оперувати ними.

Динамічне слайд-практичне заняття (презентація) -  це аудіовізуальний спосіб представлення інформації, роз
діленої на кадри (слайди) із застосуванням програмно-технічних засобів, який орієнтований на покращення наоч
ності академічної лекції.

Викладач може обрати кількох студентів, які спільно з ним працюватимуть над проєктом. Студенти можуть пі
дібрати історичний матеріал до теми, історичні задачі, а потім разом із викладачем, зібравши весь необхідний ма
теріал, створити мультимедійну презентацію, яку потім можна використовувати під час занять із даної теми. Для 
студентів така робота буде цікавою, корисною, розвиватиме дослідницькі якості, навчально-пізнавальну діяль
ність тощо [4].

Наприклад, мультимедійна презентація з теми «Підготовка студентів 2 курсу до ДПА і ЗНО з математики 2021
2022 н.р», яка передбачена робочою програмою з дисципліни «Математика», складається з 18 слайдів, що міс
тять 31 практичне завдання і схему оцінювання. Кожне завдання відповідно має 5 відповідей, із яких правильна 
тільки одна відповідь.

Друга мультимедійна презентація з теми «Дійсні числа та дії з ними. Відсоткові розрахунки. Розв'язування 
вправ», яка передбачена робочою програмою з дисципліни «Математика», складається з 17 слайдів. У ній наве
дено визначення натуральних чисел, дії над дійсними числами, правила їх запису, приклади запису натуральних 
чисел як суми розрядних доданків і запитання для закріплення матеріалу [3].

Отже, математична компетентність властива кожному студенту, але рівень її розвитку має індивідуальний ха
рактер і залежить від зв'язку математичної й фахової складових підготовки студентів у фаховому медико- 
фармацевтичному коледжі ПДМУ. Загальновідомо, що наочність -  важливий елемент у навчанні студентів, оскі
льки вона забезпечує краще засвоєння матеріалу, викликає зацікавленість вивченням нових тем. Один зі способів 
реалізації принципу наочності -  створення мультимедійних презентацій з яскравими ілюстраціями й мінімумом 
необхідної інформації. Такий засіб навчання дозволяє підвищити рівень знань студентів, розширює їхній світогляд 
і розкриває творчий потенціал.
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Підкреслено важливість викладання біологічної та біоорганічної х ім ії для здобувачів вищої освіти різних курсів. 
Указано на необхідність інтеграції теоретичних знань із біологічної х ім ії з практичними навичками при вивчен
ні клінічної біохімії на старших курсах.
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The article is devoted to the importance o f teaching biological and bioorganic chemistry for recipients for higher educa
tion o f different courses. The need to integrate theoretical knowledge o f biological chemistry into practical skills in the 
study o f clinical biochemistry in senior courses is indicated.
Key words: biological and bioorganic chemistry, clinical biochemistry.

Навчальна дисципліна «Біологічна та біоорганічна хімія» викладається для здобувачів вищої освіти зі спеціа
льностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія» і 228 «Педіатрія» протягом трьох семестрів (1 і 2 роки навчання). 
Мета дисципліни -  вивчення структури й метаболізму основних класів біомолекул (амінокислот, білків, вуглеводів, 
нуклеотидів, ліпідів тощо), молекулярної біології, генетики інформаційних макромолекул (білків і нуклеїнових кис
лот), гормональної регуляції метаболізму й біологічних функцій клітин, біохімії спеціальних фізіологічних функцій 
для подальшого розуміння основ патохімії [2; 6].

Протягом вивчення біологічної та біоорганічної хімії велика увага приділяється питанням біохімічної діагности
ки різних захворювань, а також біохімічним механізмам розвитку патологій різних видів метаболізму. Це дозволяє 
здобувачам вищої освіти вирішувати відразу кілька питань. По-перше, знання, засвоєні при вивченні біологічної 
хімії, дозволяють набагато глибше зрозуміти логіку інших фундаментальних дисциплін, таких як нормальна і па-
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тологічна фізіологія, фармакологія, патологічна анатомія та ін. У цілому, усі знання з фундаментальних дисциплін 
мають формувати цілісне уявлення про нормальні й патологічні процеси, які відбуваються в організмі людини.

Освітній процес у медичних ЗВО побудований таким чином, що протягом перших років навчання здобувачі 
освіти опановують в основному фундаментальні, теоретичні дисципліни, до яких належить і біологічна та біоорга
нічна хімія. І це нормально, тому що без базових знань неможливо оволодіти знаннями й навичками на клінічних 
дисциплінах. Тільки все в комплексі може дозволити сформувати тип клінічного мислення, що дозволить макси
мально ефективно використовувати його в майбутній професійній діяльності лікаря. Проте при вивченні фунда
ментальних дисциплін на початку є один недолік: на перших курсах здобувачі освіти не завжди розуміють важли- 
висть і цінність вивчення теоретичних дисциплін. Цьому багато пояснень, наприклад, відсутність достатньої мо
тивації (не всі на початку усвідомлюють усю важливість і складність майбутньої професії), відсутність достатніх 
базових знань, засвоєних у курсі середньої школи; використання переважно дистанційної форми навчання протя
гом останніх двох роких також негативно вплинуло на якість знань здобувачів освіти та багато інших факторів 
[і;5 ].

Ще давньогрецький філософ Протагор писав: „Теорія без практики та практика без теорії є ніщо“ [7]. Це озна
чає, що теоретичні знання треба використовувати на практиці, що стає можливим, коли здобувачі вищої освіти 
починають вивчати клінічні дисципліни. Саме тоді стає зрозумілою цінність знань із фундаментальних дисциплін. 
Отже, треба мати дуже високу мотивацію й бажання, щоб надолужити те, що не було засвоєне в перші роки на
вчання. Крім того, нові знання й досвід дозволяють по-новому сприймати знання з фундаментальних дисциплін, 
сприймати їх уже з точки зору досвіду. Аби максимально ефективно інтегрувати теоретичні знання в практичні, 
необхідне вивчення додаткових вузькоспеціалізованих дисциплін. Однією з них є «Клінічна біохімія».

Клінічна біохімія вивчає особливості порушень біохімічних процесів у організмі людини й методів лаборатор
но-діагностичних біохімічних досліджень, що використовуються в клінічній практиці. Клінічна біохімія ґрунтується 
на використанні теоретичних знань і методів біологічної хімії в сфері клінічної медицини, орієнтується на вивчен
ня порушень біохімічних процесів життєдіяльності, засоби їх виявлення з метою усунення або корекції. Сучасна 
клінічна біохімія дозволяє значно полегшити обґрунтоване встановлення коректного діагнозу, вибір тактики ліку
вання й оцінку прогнозу при багатьох захворюваннях, розробку скринінг-тестів для ранньої діагностики, моніто
ринг розвитку й перебігу захворювань. Клінічні лабораторні тести займають дуже вагоме місце серед усіх лабора
торних клінічних досліджень [3; 4]. Саме це дозволяє здобувачам освіти максимально ефективно інтегрувати тео
ретичні знання з практичними.

Співробітниками кафедри біологічної та біоорганічної хімії Полтавського державного медичного університету 
(ПДМУ) накопичений багатий багаторічний досвід викладання «Біологічної та біоорганічної хімії». Він свідчить про 
необхідність використання ширшого спектра можливостей біологічної хімії. Саме тому у 2021-2022 н.р. на кафедрі 
запроваджено викладання «Клінічної біохімії» для студентів 5 курсу спеціальностей «Медицина» і «Педіатрія». І 
хоча досвід викладання «Клінічної біохімії» невеликий, уже зараз можна вказати на чіткі позитивні моменти в її 
викладанні.

-  Набагато більша зацікавленість студентів 5 курсу в порівнянні зі студентами 2 курсу. Причому це стосується 
не тільки безпосередньо питань клінічної біохімії, а і біологічної хімії також, бо кожна тема практичного заняття з 
клінічної біохімії починається з повторення особливостей метаболізму основних класів біоорганічних сполук у но
рмі й патології.

-  Біологічна хімія і клінічна біохімія базуються на основних закономірностях обміну речовин, але базові знання 
постійно оновлюються, оскільки наука стрімко розвивається. Це робить цікавим процес навчання і для здобувачів 
вищої освіти, і для викладачів, оскільки змушує постійно слідкувати за новою науковою інформацією і спонукає до 
активного саморозвитку.

Наш досвід переконує в тому, що клінічну біохімію можна запровадити і для студентів старших курсів зі спеці
альності «Стоматологія». Особливо корисним було би вивчення клінічної біохімії органів порожнини рота.

Співробітники кафедри біологічної та біоорганічної хімії ПДМУ сподіваються, що подальший досвід викладан
ня біологічої та клінічної біохімії буде корисним і цікавим для майбутніх спеціалістів у галузі охорони здоров’я.
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