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вільного оксипроліну (Тетянец С.С., 1985) та сіалових кислот (Меньшиков 

В.В., 1973). 

Статистичну обробку результатів біохімічних досліджень здійснювали 

використовуючи попарне порівняння за допомогою непараметричного 

методу Мана-Вітні. Різницю вважали статистично значущою при p<0,05. 

За допомогою експериментальних досліджень ми встановили, що за 

умов введення наноцерію на тлі тривалої алкогольної інтоксикації 

концентрація глікозаміногліканів у печінці щурів підвищується в 1,05 рази 

порівняно з групою тварин без корекції. За цих умов концентрація гепарин-

гепаранової фракції в печінці щурів підвищується в 1,72 рази, кератан-

дерматанової фракції - знижується в 2,15 рази,  хондроїтинової фракції - 

знижується в 2,23 рази порівняно з групою тварин, яким моделювали тривалу 

алкогольну інтоксикацію без корекції.  

Оцінюючи метаболізм колагенових білків за умов корекції наноцерієм 

тривалої алкогольної інтоксикації нами встановлено, що вміст вільного 

оксипроліну зменшився в 1,57 рази порівняно з групою тварин без корекції. 

Концентрація сіалових кислот в печінці щурів за умов введення  наноцерію 

на тлі тривалої алкогольної інтоксикації зменшується в 1,86 рази порівняно з 

групою тварин, яким моделювали тривалу алкогольну інтоксикацію без 

корекції. 

Нанодисперсний діоксид церію за умов хронічної алкогольної 

інтоксикації зменшує колагеноліз та катаболізм неколагенових білків 

позаклітинного матриксу сполучної тканини печінки. 
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Підготовка висококваліфікованих кадрів для охорони здоров’я – одне з 

пріоритетних завдань в Україні. Військовий стан в нашій країні вніс значні 

корективи у навчальний процес. На даний час в деяких регіонах реалізація 

навчального процесу можлива лише за умови переходу від класичної системи 

освіти, яка вимагає фізичної присутності, до дистанційної. Актуальність 

отримання вищої освіти дистанційно, викликана тим, що здобувачі вищої 
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освіти були змушені покинути постійне місце свого проживання, 

перебувають за кордоном, отримують освіту не відвідуючи вищих 

навчальних закладів.  

Дистанційне навчання – сукупність інформаційних технологій та 

методик викладання, які передбачають здобуття освіти без фізичної 

присутності здобувачів вищої освіти у навчальному закладі. Перевагою 

дистанційного навчання над заочним навчанням є використання, як 

синхронного режиму (онлайн) — при якому відбувається “живе” спілкування, 

так і використання асинхронного режиму (офлайн), який дозволяє 

переглядати навчальний матеріал в будь який зручний час. Дистанційна 

освіта дає можливість забезпечити загальнонаціональний доступу до освітніх 

ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій та 

телекомунікаційних мереж і створює умови для реалізації громадянами своїх 

прав на освіту. 

Дистанційне навчання забезпечується використанням різноманітних 

технологій, які різняться формою подання учбового матеріалу; ступенем 

використання телекомунікації і персональних комп'ютерів; технологією 

організації контролю учбового процесу; методами ідентифікації студентів 

при їх оцінюванні; зміною технологій навчання звичайних методів ведення 

освітнього процесу. Крім цього, дистанційна форма навчання потребує від 

студентів мотивованого підходу до отримання освіти, особливої 

самоорганізації та вміння розраховувати свій час. 

Найбільш популярними є наступні види дистанційних платформ:  

– чат-заняття, які забезпечують синхронність, коли всі учасники мають 

одночасний доступ до чату (Telegram, Viber);  

– веб-заняття або дистанційні лекції, конференції, семінари, 

практикуми та консиліуми, що проводяться за допомогою засобів 

телекомунікацій та інших можливостей інтернету (Moodle, Zoom, Google 

Meet, TeamViewar, Skype); 

– телеконференції, які відбуваються, на основі розсилки з 

використанням електронної пошти.  

Застосування технологій дистанційного навчання виділяє наступні 

переваги для здобувачів вищої освіти:  

1. Економічність – можливість навчання без відриву від основної 

виробничої діяльності.  

2. Доступність – свобода від географічного і тимчасового 

положення.  

3. Мобільність – ефективна реалізація зворотного зв'язку між 

викладачем та здобувачем вищої освіти;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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4. Індивідуальний темп навчання – залежно від особистих обставин 

і потреб самостійно встановлюється темп навчання.  

5. Гнучкість і свобода – можливість обрання будь-якого з курсу 

навчання, а також самостійне планування часу, місця та тривалості занять.  

6. Технологічність – використання в освітньому процесі нових 

досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій. 

Дистанційні технології є тими інструментами, які необхідні для 

вирішення різноманітних завдань освіти. Отже, вивчення і вміння 

використовувати на практиці інноваційні методологічні підходи надають 

можливість учасникам освітнього процесу впроваджувати та 

удосконалювати нові методи роботи, підвищувати ефективність навчального 

процесу і рівень знань майбутніх лікарів. Також вони забезпечують 

територіальну доступність навчання для осіб, які змінили місце свого 

проживання. Це дозволяє отримати доступ до навчального процесу в будь-

який зручний та безпечний для життя і здоров’я час (відеозаписи онлайн 

занять). Всі розглянуті принципи і методи впливу тісно пов’язані між собою 

і мають диференційовано використовуватись у навчальному і виховному 

процесах, як у клініках так і в аудиторіях.  

 

 

Олексієнко В.В., Білаш С.М., Проніна О.М. 

Полтавський державний медичний університет м. Полтава 

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Вища медична освіта повинна забезпечувати якісну підготовку 

студентів, адже рівень підготовки майбутніх лікарів прямо впливає на  якість 

надання медичної допомоги по всій країні. При тому рівні, якого зараз досягла 

медицина , необхідність  змін в навчальному процесі стає все зрозумілішою. 

Саме високоякісна підготовка молодих спеціалістів може наблизити нашу 

освіту до міжнародних стандартів.  

Сучасні часи створюють безліч можливостей для покращення  

навчального процесу. Первинним і найпростішим  для впровадження є так 

звані інформаційні технології. Зараз інтернет дозволяє легко знаходити 

інформацію тоді, коли це нам потрібно. Крім того , останнім часом стрімкий 

розвиток отримало онлайн – навчання. Вже нікого не дивує можливість 

проведення занять на відстані без втрат у рівні викладання. 


