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Встановлено, що вживання комплексу харчових добавок у допустимих 

дозах впливає на поведінкові реакції експериментальних тварин.  

З першого тижня спостереження у щурів посилюється тривога, страх, 

спостерігається притуплення адаптивних реакцій, зниження активності та 

порушення емоційного стану, які посилюються до 4 тижня експерименту. 

Вживання комплексу харчових добавок глутамату натрію, нітриту 

натрію та Понсо- 4R призводить до змін перфузії крові у 

гемомікроциркуляторному руслі сітківки щурів, що проявляється на 1 тижні 

спастичними явищами в артеріолах – ядра ендотеліоцитів вибухали в просвіт, 

переважна більшість ядер гладеньких міоцитів в середній оболонці артеріол 

були округлої форми. У просвітах були відсутні формені елементи крові. 

Контури судини ємнісної ланки були складчастої форми, із стоншеною стінкою 

та ознаками запустіння в просвітах венул. До 4 тижня спостереження у 

резистівній ланці зникли спастичні явища, навколо венул визначавлась 

гіпергідратація оточуючих тканин. 

Таким чином, вживання комплексу харчових добавок (нітриту натрію, 

глутамату натрію та Понсо 4R) призводить до порушень мікроциркуляції у 

сітківці щурів і застійним явищам у венозному сегменті на ранніх термінах 

експерименту. 
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АДАПТАЦІЯ ТА МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ «ОКСФОРДСЬКІ 

ДЕБАТИ» ПІД ЧАС ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ 

 

Постійне удосконалення вже наявних та створення нових методів 

навчання на тлі сучасного технологічного розвитку спонукають викладачів 

до постійної модифікації навчального процесу. Інтерактивні методи навчання 

є засобами, що допомагають у цьому. З метою запобігання зниження 

мотивації здобувачів освіти ми намагаємося модифікувати традиційні методи 

навчання та ознайомити з ними студентів. 

Заради рівноправної взаємодії, розвитку практичного мислення та 

формування комунікативної компетентності студентів академічних груп 

міжнародного факультету була проведена модифікація методу «Оксфордські 

дебати» на практичних заняттях. 
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Завданням дослідження був розвиток у здобувачів освіти вміння вести 

діалог, навичок спілкування і співпраці, аргументування своєї думки під час 

дискусії. 

Дане дослідження було проведено серед 40 здобувачів освіти 

міжнародного факультету з ОПП «Медицина» з англомовною формою 

навчання. Студенти, що взяли участь у дослідженні, за успішністю були 

розподілені на чотири групи: I група - студенти з високим рівнем підготовки 

(середнє значення успішності 4,76±0,24), II група - студенти з достатнім 

рівнем підготовки (середнє значення успішності 4,08±0,22), III група – з 

задовільним рівнем підготовки (середнє значення успішності 3,06±0,12) та IV 

група – з незадовільним рівнем підготовки (середнє значення успішності 

2,99±0,08). 

Метод «Оксфордські дебати» спрямований на розвиток креативно-

інтелектуальних здібностей та уміння структурованого і аргументованого 

викладу матеріалу. Студентів кожної академічної групи було поділено на три 

підгрупи. Перша підгрупа за класичною методикою «Оксфордських дебатів» 

мала назву «Пропозиція». Її представники у своєму виступі повинні довести 

правильність даного матеріалу чи тези.  

Учасники 2 підгрупи з назвою «Опозиція» повинні були виступити 

проти обговорюваної тези чи питання. Студенти 3 підгрупи - «Слухачі», не 

висловлюють свою думку на початку дискусії, але можуть запитати під час 

дебатів та проголосувати у кінці. Тезами дискусії у нашому випадку є 

суперечливі тестові завдання з бази «Крок 1» та теми для опрацювання 

самостійної роботи студентів.  

Кожна з цих підгруп відповідно містила представників з усіх груп, що 

були розподілені згідно з показниками успішності. Тобто у кожній підгрупі 

був один студент з високим рівнем підготовки, один – з достатнім рівнем 

підготовки, один – з задовільним рівнем підготовки та один – з незадовільним 

рівнем підготовки. 

Таким чином, цей метод інтерактивного навчання допомагає 

здобувачам освіти оволодіти навичками ефективної роботи у групі, 

сформувати комунікативну компетентність, розвинути альтернативне 

мислення та креативно-інтелектуальні здібності. 

Студенти з задовільним та незадовільним рівнем підготовки мали 

можливість під контролем здобувачів освіти високого та достатнього рівня 

поліпшити свої знання та розвинути уміння структурованого і 

аргументованого викладу матеріалу. 

 

 


