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Ендокринологія - це визначна медико-біологічна дисципліна, а наукові/Дослі

дження в цій галузі мають понад 150 річну Історію. Введення цієї дисципліни в навчаль
ні плани вищих навчальних закладів вимагало) створення'міцної науково-методичної 
бази. Звісно, використання методичних рекомендацій відіграло важливу роль в активі
зації пізнавальної роботи студентів, допомогло розвивати у студентів клінічне мислення. 
Цій же меті слугувала курація ендокринного хворого, вміння встановити діагноз, при
значити план обстеження та лікування. ,

Але, зважаючи на те, ідо постійно підвищуються вимоги до якості підготовки медичних 
кадрів, слід зазначити, що необхідно звертати увагу на використання сучасних техно
логій у підготовці висококваліф ікованих лікарів.

Програма з ендокринології, якою користуються медичні навчальні заклади, підго
товлена відповідно до стандартів вищої освіти. У Законі України „Про вищу освіту" 
(2002) зазначено:’ „Стандарти вищої освіти с основою оцінки якості вищої освіти та 
професійної підготовки, з також ^якості освітньої діяльності вищих навчальних за
кладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання».

Складовими елементами стандартів вищої освіти є освітньо-кваліфікаційна характе
ристика випускників, освітньо-професійна програма підготовки та засоби діагностики 
якості вищої освіти (тести). Освітньо-кваліфікаційна характеристика - це система вмінь та 
навичок, якими має опанувати студент протягом навчання, якг забезпечать виконання 
виробничих функцій за фахом. Освітньо-професійна програма підготовки охоплює 
навчальний план нормативної і вибіркової дисципліни та навчальну програму. Засоби 
діагностики якості вищої освіти передбачають тестовий контроль після вивчення фун
даментальних дисциплін (Крок 1), перед випускними державними іспитами (Крок 2) та за 
вибраною спеціальністю після закінчення інтернатури (Крок 3).‘

Програма з ендокринології розроблена відповідно до галузевих стандартів освіти і ' 
передбачає вертикальну інтеграцію викладання з медико-біологічними, теоретичними 
та суміжними клінічними дисциплінами; профілізація на різних факультетах, диф е
ренційовані питання 1, 2, 3 категорій на підсумковому контролі наближають викла
дання ендокринології до вимог Болонського процесу. Як відомо, він вимагає шість 
позицій: уведення двоциклового навчання, запровадження кредитної системи, 
контроль якості освіти, розширення мобільності, забезпечення працевлашту
вання випускників, забезпечення приЕіабливості європейської системи освіти



Оскільки загальною тенденцією Болонської декларації є різке збільшення 
самостійної робочі студента, на кафедрі пикористопуються новітні інноваційні тех
нології останніх років - мультимедійні технології та глобальна мережа Інтернет.

Слід зазначити, що мультимедійні технології (лекції, фільми, презентації) е 
засобом оптимізації навчального процесу, оскільки, за даними ЮНЕСКО, завдяки слу
ховому сприйманню закріплюється 15% мовленнєвої інформації, зоровому - 2.5% 
візуальної інформації; рлучаючи та дивлячись одночасно, людина запам'ятовує 
65% інформації, що їй повідомляється, Окрім того, досягається й інша мета - інди
від уалі заці я навчання.

Використання інтерактивних СБ, кінофрагментів на БУГ, зокрема й для само
стійної роботи студентів, дає можливість активізувати навчання студентів під час 
отримання й аналізу інформації, що сприймається, успішно досягати поряд із прак
тичними освітні, розливальні та професійні цілі навчання.

Важливу роль в оптимізації процесу навчання відіграє і використання комп'ютерних 
тестових програм для оцінки рівня знань, адже це сприяє формуванню особистісно 
орієнтованої системи освіти, стимулює та підтримує мотивацію студентів до на
вчання.

Оскільки сучасний рівень розвитку суспільства вимагає від фахівців високого рівня 
професіоналізму, слід зробити висновок, що саме застосування сучасних 
технологій у навчанні є вагомим моментом у підготовці висококваліфікованих конку
рентоспроможних медичних кадрів.


