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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE CLASSROOM ЗІ 

ЗДОБУВАЧАМИ З АНГЛОМОВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ НА 

КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ  

 

 Враховуючи ті виклики та умови, в яких перебувають здобувачі освіти 

та науково-педагогічний склад університету протягом тривалого періоду, 

з’явився додатковий стимул для використання віртуального освітнього 

середовища. Одним із його компонентів є безкоштовна платформа Google 

Classroom, яка була створена у 2014 році для прискорення процесу обміну 

інформацією між викладачами і здобувачами освіти. Даний освітній ресурс 

має ряд переваг, такі як: доступність, приватність, швидкий обмін необхідним 

навчальним матеріалом, створення різних за складністю завдань, контроль 

виконання та оцінювання цих завдань та відстеження прогресу тих, хто 

проходить курс. Викладачами кафедри гістології, цитології та ембріології 

була створена база даних до якої входять тести першого та другого рівня 

складності, фотографії мікропрепаратів та електронограми, лекційний 

матеріал, дані бази ЄДКІ «Крок 1», методичні рекомендації. А також, у якості 

додаткових матеріалів для самостійної роботи, лінки на різноманітні ресурси 

(YouTube, Histology Guide, Courserа, Lumen Histology), які містять 

інформацію згідно теми заняття. 

 Проводячи заняття у режимі онлайн, усі рівні тестових завдань 

використовувалися, як домашнє завдання, а відповіді надсилались викладачу 

до початку пари. Під час заняття проводився детальний розбір помилок.  

 Під час аудиторної роботи тести першого рівня використовуються в 

якості домашнього завдання і містять елементарні поняття з теми навчальної 

дисципліни. Метою є досягнення максимально можливого результату 

кожним із здобувачів, що слугує підтвердженням самостійного опрацювання 

теми. 

 Після розбору теми практичного заняття вирішуються тести другого 

рівня. Вони мають складніше завдання, декілька варіантів відповідей та 

ілюстративний матеріал і використовуються, як засіб контролю знань з 

пройденої теми. Треба зауважити, що мобільні застосунки на iOS та Android 

дозволяють здобувачам використовувати свої мобільні телефони для 

виконання завдань, а також мати офлайновий доступ до інформації.    

https://uk.wikipedia.org/wiki/IOS
https://uk.wikipedia.org/wiki/Android
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 Заключним етапом є використання тестових завдань з бази ЄДКІ «Крок 

1». Під час розбору умови ситуаційної задачі особлива увага звертається на 

ключові слова для вибору правильної відповіді. Тобто, тести даного рівня 

спрямовані на закріплення вивченого матеріалу. 

Таким чином, універсальність інструментів Google Classroom дає 

можливість користуватися ними під час проведення практичних занять 

аудиторно та дистанційно.    
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ШЛЯХИ ПОТРАПЛЯННЯ ФТОРУ ДО ОГРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ТА 

ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ В ЦІЛОМУ 

 

Актуальність. Протягом останніх років у зв’язку зі зростаючим 

значенням фторвмісних сполук у повсякденному житті, бурхливий розвиток 

фторхімічної промисловості призвів до величезного збільшення викидів іонів 

фтору в біосферу та стічні води. Це потребує про дедалі грнтовнішого 

розуміння біологічної активності, метаболізму та можливої екологічної 

небезпеки таких речовин. 

Наше дослідження мало на меті проведення систематичного огляду та 

аналізу літературних джерл про шляхи надходження фтору до організму та 

його вплив на організм вцілому. 

Фторид потрапляє в навколишнє середовище в результаті поєднання 

природних і антропогенних процесів. До організму фторид потряпляє 

різними шляхами: невелика частина загального впливу фтору на людину 

відбувається через повітря, цей вплив фтору з навколишнього повітря можна 

оцінити приблизно в 1–4 мг/день, що пов’язано з тим, що концентрація фтору 

в повітрі є відносно низькою в непромислових місцях, але вона різко зростає 

серед промислових місць, де виробляють фосфорні добрива або спалюють 

вугілля, що містить фторид. Фтор також потрапляє до організму ендогенним 

шляхом, як приклад під час гігієни порожнини рота через зубну пасту та 

рідини для полоскання рота серед яких близько 80% містять в своєму складі 

фтор. Управління з оцінки небезпеки для здоров’я навколишнього 

середовища (OEHHA) встановило, що доросла людина може проковтнути 

приблизно 1,0 г рідини для полоскання рота щодня, а підліток — близько 0,5 

г; деяка частина фтору потрапляє до організму разом з прийомом їжі,  більша 

частина впливу фтору через їжу є результатом того, що фтор додається до 

продуктів, коли вони готуються або обробляються у воді з високим вмістом 


