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Важным этапом в формировании 
качественно новой системы образования в Европе 

является ее развитие на единых общеевропейских 

методологических и технологических основах. 

Эффективности учебного процесса можно достичь 

за счет адекватных условий для работы студентов, 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ, 

ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ 
 

Застосування педагогічних інновацій у викладанні та інновацій у навчанні студентів підвищить якість 

професійної підготовки студентів. Викладач має бути інформаційно компетентним у своїй галузі, має постійно 

самовдосконалюватись, виявляти цікавість до засвоєння нової інформації з дисципліни, підвищувати якість 

навчання студентів.    
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Завдяки активному розвитку інформаційних технологій вища медична освіта не може стояти 
осторонь процесу інформатизації суспільства в цілому.  Для розвитку медицини на інноваційних 

засадах необхідно активізувати розповсюдження інноваційної культури через виконання 

першочергових завдань вищої освіти, тобто навчання та виховання майбутніх лікарів-фахівців нової 

формації завдяки поетапному формуванню розумових дій у навчанні. Освіта як одна з важливих 
складових суспільства мусить швидко реагувати і відповідати стану науково-технічного прогресу, 

тенденціям розвитку економічної сфери країни. Вона впливає на всі процеси і сторони життя, 

оскільки готує фахівців, розвиває особистість, формує певні житєві погляди. Тому в освіті нашої 
країни особливої уваги заслуговує сучасний стан проблеми впровадження і перспективи 

інноваційних технологій. Педагогічна інновація пов'язана з удосконаленням процесу навчання, 

створенням нових підходів у викладанні, розробкою нових форм, моделей у навчальний процес. У 
свою чергу, інноваційне навчання – це новий підхід до засвоєння знань, який потребує від студентів 

свідомої, цілеспрямованої та науково-обгрунтованої діяльності при засвоєнні матеріалу.  

На кафедрі гістології, цитології та ембріології крім типового навчання, в якому 

використовуються методичні розробки, які включають в себе теоретичний матеріал, тести І та ІІ 
рівнів, що призначені для оцінювання та контролю знань студентів, питання для самоконтролю, 

практичні завдання (розгляд та опис мікропрепаратів і електронограм), використовуються нові 

інформаційні технології навчання.  
Всі навчальні кімнати кафедри обладнанні комп’ютерами та мультимедійними пристроями, 

що дає змогу в повному обсязі подати матеріал по тій чи іншій темі на практичному занятті. 

Студенти на кожному занятті опановують не тільки теоретичний матеріал, але й вивчають 
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гістологічні препарати за допомогою світлового, цифрового та електронного мікроскопа.   Завдяки 

використанню мультимедійного проектування, зображення мікропрепаратів, електронограм та схем 

виводиться на екран для вивчення та замальовування в альбом. 
Останнім часом посилену увагу привертає розвиток дистанційної освіти – комплексу освітніх 

послуг, які надаються користувачу за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього 

середовища на будь-якій відстані від освітніх установ. При цьому учасникам процесу телекомунікації 
забезпечують доставку інформації для досліджень або роботи з навчальним матеріалом, інтерактивну 

взаємодію викладача зі студентом у процесі навчання. Крім того, студентам забезпечуються 

можливості як самостійної роботи з інформаційними джерелами мережі, так і самооцінки знань та 
вмінь, отриманих у ході навчання. Нові інформаційні технології – невід’ємні частини навчального 

процесу. Серед інноваційних технологій навчання слід виділити надання освітніх послуг студентам 

для підвищення їх професійного рівня. Так комп’ютери кафедри об’єднанні у внутрішню мережу та 

мають доступ до Internet. 
Розвиток освіти і науки потребує постійного оновлення знань, тому при роботі зі студентами 

необхідно постійно роз’яснювати, давати та демонструвати нові знання. Особистість повинна 

постійно навчатися, розвивати логічне, клінічне мислення, щоб в момент виконання своїх 
професійних обов’язків майбутній лікар зміг прийняти правильне та ефективне рішення. Студенти 

перших курсів зацікавленні не тільки в опануванні знань по нашій фундаментальній дисципліні, але 

їх цікавить і наукова робота. Таким чином інтернет необхідно використовувати для формування у 
студентів інформаційної  культури, підвищення їх рівня комунікативної компетентності. 

В умовах реформування медичної галузі України та у зв'язку з орієнтацією системи вищої 

медичної освіти в Європейський освітній простір, перед вищими медичними навчальними закладами 

постає питання покращення якості підготовки спеціалістів, які б отримували не лише теоретичні 
знання, а й значно вдосконалювали практичні навички. Болонський процес сьогодні є не тільки 

стратегією вибору для нашої країни, а й можливістю для молодого покоління отримати вищу освіту 

на рівні європейських стандартів [3]. 
Однією з основних умов реалізації модульного принципу організації навчальної діяльності 

студентів на кафедрі є виділення ідеї зв’язку навчання з майбутньою професійною діяльністю. Кожен 

студент повинен глибоко засвоїти, що не знаючи будови та функцій органів і тканин, 

ультраструктури клітин в нормі, їх джерел розвитку - не можливо в майбутньому визначити зміни, 
які можуть відбутися в організмі, вияснити  механізм їх виникнення та знайти дієві способи боротьби 

з ними. Знання будови та функцій органів і систем людського організму потрібні лікарю для 

послідовного і цілеспрямованого оволодіння морфологічними основами діагностичних прийомів, 
призначення правильного лікування та проведення оперативних втручань [2]. 

Повного уявлення про структуру органів людини студенти не змогли б отримати  без 

застосування макетів, муляжів та двовимірних реконструкцій, які виготовляються з різних препаратів 
і використовуються на практичних заняттях. Після ущільнення біоптатів в епоксидні блоки за 

загальноприйнятою методикою з них виготовили напівтонкі зрізи та забарвили поліхромним 

барвником. Після цього провели фотографування мікропрепаратів на мікроскопі «Conus» за 

допомогою цифрової насадки при збільшенні у 900 разів. Отриману інформацію обробили у програмі 
«Fotoshop» та отримали цілісну картину мікроскопічної будови різних органів. Двовимірні 

фотореконструкції використовуються на практичних заняттях при вивченні відповідної теми. Вони 

дають змогу студентам більш детально та ретельно вивчати гістологічну будову органів, розпізнавати 
елементи мікроциркуляторного русла, імунокомпетентні клітини, тканинні елементи та інші 

гістологічні структури. Обов’язковим елементом наближення теорії до практики на кожному занятті 

є розв’язування ситуаційних задач, що  ставлять перед студентами проблеми, які необхідно швидко 
та правильно вирішити. Формування професійних умінь має формуватися на базі теоретичних знань 

та доведених до автоматизму навичок. Тому при тестовому контролі знань студенти не лише 

розв’язують завдання, а й теоретично обгрунтувують вибір відповіді, що сприяє розвитку в них 

клінічного мислення.  
Оскільки через засоби інтернету відбувається дистанційна участь студентів  у науково-

практичних конференціях, це дає змогу їм висловлювати свої думки стосовно тієї чи іншої наукової 

проблеми у  широкому колі учасників, що займаються науковою діяльністю в різних вищих 
навчальних закладах України та світу. Студенти, які не приймають безпосередньої участі в 

конференції, мають змогу ознайомитися з її матеріалами в мережі, бути проінформованими стосовно 

вирішення проблеми наукового дослідження, які є актуальними в даний час. Для активізації 
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пізнавальної діяльності студентів необхідно розширювати інформаційну базу  щодо застосування 

можливості Internet в їх науковій роботі. Застосування педагогічних інновацій у викладанні та 

інновацій у навчанні студентів [1] підвищить якість професійної підготовки студентів. Викладач має 
бути інформаційно компетентним у своїй галузі, має постійно самовдосконалюватись, виявляти 

цікавість до засвоєння нової інформації з дисципліни, підвищувати якість навчання студентів.    
 

Підсумок 
На нашу думку, інноваційна культура при вивченні предмету гістології, цитології та ембріології – 

це складова освітнього потенціалу нашої академії, яка характеризується спроможністю виховувати та 

навчати студентів і має за мету формування високорейтингової формації лікарів якісно нового рівня.  
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Использование педагогических инноваций в 

преподаваниии и инноваций в обучении студентов повы-

сит качество професиональной подготовки студентов. Пре-

подаватель должен быть информационно компетентным в 

своей области, должен постоянно самосовершенство-

ваться, проявлять интерес к усвоению новой информации 
по предмету, повышать качество обучения студентов.  

 Ключевые слова: инновации, образовательные 

технологии гистология, цитология, эмбриология. 

Use of pedagogical innovations in teaching 

process and innovations in training of students will raise 

quality of proffesional preparation of students. The teacher 

should be is information competent in him areas, should 

constantly improved himself, show the interest to 

mastering of the new information in a subject, raise 
quality of training of students.    
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ROLE OF “TEST” CONTROL IN THE EVALUATION OF LEVEL OF KNOWLEDGES OF 

STUDENTS ON CONDITION OF THE CREDIT-MODULE SYSTEM (CMS) ORGANIZATION OF 

EDUCATIONAL PROCESS 
 

Consequently, the purpose of the use of test tasks of I-II of levels of complication in the evaluation of educational 

activity of students on condition of the credit-module system of organization of educational process is not only an estimation 

of information which is owned by a student but also ability to utilize the mastered knowledge, that is important, that a student 

came to the conclusion, did supposition or chosen the order of actions for application of the knowledge. 
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On condition of the Сredit-Module System (CMS) of organization of educational process it is 
necessary to utilize the standardized method of control and for evaluation the knowledge of students [1-3]. 


