
МІНІСТЕРСТВО ОХОГОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ І. Я ШРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ» 

Матеріали X ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової 
конференції з міжнародною участю 

«КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

У ВИЩИХ МЕД ИЧНИХ 
(ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ) НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ НА НОВОМУ ЕТАПІ» 
(з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою 

відеоконференцзв'язку) 

18-19 квітня 2013 року 
м. Тернопіль 

ЧАСТИНА 1 

Тернопіль 
ТДМУ 

«Укрмсд книга» 
2013 



УДК614.253.52 (07.07) 

Відповідальний за випуск: проф. І. Р. Мисула 

Креднтно-модульна система організації навчального процесу у вищих 
медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : 
матеріали X ювілейної Вссукр. навч.-наук. конф зміжнар. участю (Тернопіль. 18-19 квіт. 
2013 р.) : V 2 ч. / Терноп. держ. мед. \н-т ім. І. Я. Горбачсвського. Тернопіть : ТДМУ. 
2013. - Ч Л , - 634 с. 

© ТДМУ "УкрмедипшГ. 2013 



- створення і використання навчально- методичних посібників, що мають завдання 
навчального та контрольного рівня, передбачаючи можливість проведення самоконтролю ГІ боку 
студента. 

Одним з напрямків самостійної роботи під час аудиториях запять г використання індивідуальних 
завдань у вшляді тестів. Тестовий контроль заохочує до вдосконалення знань; дає змоіу охопити 
самостійною роботою в аудиторії переважну більшість студентів, хоча і має суттєві недоліки, один з 
яких - неможливість перевірити повноту і системність знань, а тільки окремі фрагменти теми, що 
вивчається. Крім того, деякі відповіді на тести студенти можуть просто вгадати. Разом з цим, процент 
вірно розв'язаних завдань дає їм уявлення про якість засвоєння навчального матеріалу Також студенти 
мають змоіу подивитися на свої помилки, а викладач - здійсни™ корекцію їх знань. 

Що спонукає студентів до самостійної роботи? Одним із факторів є безперервне оцінювання 
їх роботи у балах, використання диференційної системи оцінок, що формує рейтинг иротяшм 
вивчення всього курсу. Правильно розроблені та доречно застосовані методики оцінювання 
сприяють підвищенню ефективності павчаппя; дають змогу оціїшти, чи досяпти студенти бажаних 
результатів, що створює могавацію до навчання та можливість входити до групи кращих студентів. 

Важливим фактором у заохоченні студентів до самостійної роботи с особистість викладача, 
який повинен бути досвідченим фахівцем з високим рівнем загальної культури, дооре розуміти й 
володіти, як вербальною (навчальна інформація) так і невербальною комунікаціями. 

Разом з цим, відсутність у іноземних студентів павичок самостійної роботи, самоорганізації і 
дисципліни, недостатнє розвинуте почуття відповідальності робить самостійну роботу на першому 
курсі, особливо па початку павчаппя, малоефективною. Ллє, незважаючи па це, студенти, які бажають 
отримати високий рівень знань, використовують такі форми самостійної роботи: написання 
рефератів; участь у роботі наукових гуртків або доповіді на конференціях. 

Висновок 
Враховуючи специфіку самостійної роботи з англомовними студентами, доцільно на 1-ому 

курсі не обмежуватися л и т е її початковими формами, такими як: робота над конспектом лекцій, 
або складання розюрнутих відповідей на запитання викладача, а приділяти більше часу і уваїи 
індивідуальній та позааудиторній роботі студентів, яка дасть найкращий ефект та забезпечить високий 
рівень знань. 
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Одним із пріоритетних векторів розвитку освіти, згідно шціональної доктрини є впровадження інновацій, 
іііформагийпктехттогій доііашаш>іго-пігч'оппогопроі]!есу; зокрема медичних закладів, при вивченні фізіології. 
Найсучаснішим комп'ютерним засобом навчання, що використовується, с мультимедійні презентації, які 
складені відповідно до чинної програми для студентів лікувального та стоматологічного факультетів. 
Обов' язковим компонентом процесу навчання з фізіології у медичному вузі є також пракшчні заняття, що 
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призначені для поглійлеттого вивчетптя даної дисципліни. Вони є своєрідного формою здійснення зв'язку 
теорії і пратсгшсото. Враховуючи це, дуже важливо організувати заняття так, щоб студенти постійно відчували 
зростання складності виконуваних завдань, що веде до переживання власного усні» в навчанні і позитивно 
мотивує студента. 

One of die priority vectors of die development of education, according to die national doctrine is die introduction 
of innovations, information technologies in educational process, in particular medical institutions, with die study of 
physiology, the most modem computer means oftraining, which is used, there is a multimedia presentations, which 
are compiled in accordinge to the current program for the students of medical and dental faculties. Compulsory 
component of educational process in physiology at the medical school is also practical lessons, which are designed 
for deep studing of diis discipline. They are a form of making die connection of theory with practice. With this in 
mind, it is important to organize the classes so that students constantly fell the rising complexity of the tasks 
performed, which leads to the experiences oftlieirovvn success in training and positively motivate the student 

Вступ Сучасна цивілізація швидкими темпами просувається до інформаційного суспільства 
так, як визначальним чиїптиком стала інформація й усе, що пов'язане з її накопиченням, оновленням, 
передавання та використанням. 

Особливої актуальності у контексті євроінтеграційних освітніх процесів набуває питання щодо 
застосування методів навчання, спрямованих на формування компетентного студента. На зміну 
традиційній системі навчання приходить особистісно-орігнтована, традиційні методи змінюються 
інноваційними, що передбачають зміщення акцептів у навчальній діяльності, її спрямування па 
інтолекіуальний розвиток студентів за рахунок зменшення долі репродуктивної діяльності. 

Використання новітніх технологій у сучасному суспільстві стас необхідним практично в будь-
якій сфері діяльності людини, а особливо в педагогічній. 

Поняття «технологія» походить із двох грецьких слів: telme - мистецтво, майстерність і logos -
слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, 
усвідомлену майстерність. Технологія вказує, з однієї сторони, на конкретні способи і засоби 
здійснення професійної діяльності, з ііпттої сторотпти, тта результати. Ступінь досягнення результатів 
за допомогою зазначених засобів і дій характеризує майстерність педагога [4J . 

Отже, технологія - це форма реалізації людського інтелекту, сфокусованого на розв'язанні 
суттєвих проблем буття [1J. 

У документах ІОІШСКО технологія навчання розглядається як системний метод створення, 
застосування й визттачетптя всього процесу викладатптя й засвоєння .знань з урахуванням технічних 
і людській ресурсів та їх взаємодій, що мають своїм завданням опгимізацію форм освіти [2J. 

Основна частина. Одним із пріоритетних векторів розвитку освіти, згідно національної доктрини 
|3J, є впровадження інновацій, інформаційних технологій до навчально-виховного процесу, зокрема 
медичних закладів, при вивченні фізіології. 

Найсучаснішим комп'ютерним засобом павчатптя який ми використовуємо па кафедрі є 
мультимедіа, що іруніуєтьея на спеціальних апаратних і проірамних засобах. 

Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення па їх основі 
інтерактивних комп'ютерних презентацій з фізіології. їх ми впроваджуємо під час лекцій. 

Нами створено ряд комп'ютерних презентації за допомогою програмного забезпечення MS 
Power Point з використанням персональних компютерів. Вотти являють собою мультимедійні 
презентації окремих тем з фізіології, які складені відповідно до чинної програми для студентів 
лікувального та стоматологічного факультетів. На патп погляд, презентація - це зручний засіб 
викладання як для студентів так і лекторів, в якій легко орієнтуватися. Особливого значення дані 
презентації мають при викладанні предмета для студентів іноземців, що допомагає подолати слухачам 
деякий мовний бар єр. Аналіз науково-методичної літератури та періодичних видань показав, що 
мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем у процесі навчання, а саме: 

• використовувати передові інформаційні технології; 
• змінювати форми навчання та види діяльності в межах однієї лекції; 
• полегшувати підготовку лектора до лекції та залучати до цього процесу студентів; 
• розширювати можливості і іюсіративноіо супроводу лекції, подавати історичні відомості 

про видатних вчених, тощо; 
• реалізувати ігрові методи тта лекції: 
• здійснювати роботу7 в малих групах або індивідуальну" роботу; 
• дають можливість роздруківки штапу лекції та внесення в нього заміток та коментарів; 
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« проводити інтегровані •заняття, забезпечуючи посилення міжпредметпих зв'язків: 
• організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та павичок; 
• організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому 

рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір. 
Та вес ж, незважаючи на переваги використання мультимедійних презентацій лекцій, є і певні 

недоліки. Як правило, демонстрація певного слайду спонукає студента детально його конспектувати. 
Л при великому обємі інформації це просто неможливо. Тому на мультимедійні слайди необхідно 
виносити лише найважливіший матеріал, та й кількість слайдів повинна бути обмежена. 

Обов'язковим компонентом процесу навчання з фізіології у медичному вузі є практичні заняття, 
які призначені для шишбленого вивчення даної дисципліни. Аудитори практичні заняття відкрають 
провідну роль у формуванні навичок та застосуванні набутих знань. Практичні заняття логічно 
продовжують роботу, розпочату на лекціях. Усі форми практичних занять призначені для відпрацювання 
практичних дій. Якщо лекція закладає основи наукових знань в узагальненій формі, то практичні заняття 
мають на меті розширити, уточнити ці знання, виробити професійні павички. Практичні заняття 
розвивають наукове мислення та мову студентів, дають змоіу перевірити їх знання, у зв'язку з чим 
вправи, практичні завдання є важливим засобом достатньо оперативного зворотпшго зв'язку. 

На 2 курсі практичні занят тя з фізіолоіії мають систематичний характер, які повинні б були 
регулярно слідувати за кожною лекцією або двома-трьома лекціями, так як вони логічно продовжують 
роботу, розпочату па лекції. Та па жаль, в нашому вузі, особливо в осіїпіьому семестрі, лекції 
проходять набагато пізніше від практичних занять. Особливо гостро це відчувають студенти -
стоматологи, у яких весь курс фізіології передбачає лише 10 лекцій. В звязку з цим, лекції втрачають 
свою значимість і у студентів зникає мотивація їх відвідування. Але лекція закладає основи наукових 
знань в узагальненій формі, в той час як практичні заняття покликані поглибити, розширити і 
деталізувати ці знання, сприяти виробленню навичок професійної діяльності. Практичні заняття 
розвивають наукове мислення і мову студентів, дозволяють перевірити їх знання, у зв'язку з чим. 
вправи, практичні завдання, ситуаційні задачі виступають важливим засобом достатньо оперативного 
зворотного зв'язку. 

Окрім того, для успішної підготовки до практичних занять студенту неможливо обмежитися 
слуханням лекцій. Потрібна попередня самостійна робота студентів по темі планованого заняття. 
Для цього на нашій кафедрі фізіології створено трьома мовами методичні розробки для самостійної 
підготовки студентів до практичних запять. Кожна методична розробка включає: 

• обгрунтування актуальності теми, що буде вивчатися на практичному занятті; 
• сформовані конкретні цілі заняття: 
• приведено перелік базових знань, умінь, навичок, необхідних для вивчення теми 

(міждисциплінарна інтеграція); 
• завдання літ самостійної роботи під час підготовки до заняття; 
• перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при 

підготовці до заняття; 
• описаний зміст теми відповідно до профіля спеціальності за якою навчається студент; 
• теоретичні питання до заняття; 
• опис практичних робіт (завдань), які будуть виконуватися на занятті; 
• приведено перелік основної та додаткової літератури з посиланням на конкретні сторінки. 
Таким чином, методичні вказівки є готовим керівництвом до дій кожного студента. 
Не може бути й мови про ефективність занять, якщо студенти попередньо не працюватимуть 

пад конспектом, підручником, навчальним посібником, щоб ґрунтовно опанувати теорією питаїпм. 
Практичні заняття є своєрідною формою здійснення зв'язку теорії з практикою. Структура 

практичних занять з фізіології в основному однакова - вступ викладача, оцінка початкової підготовки 
студентів до заняття чи за тестами чи усно, додаткові роз'яснення складних питань, власне практична 
частина, заключний тестовий контроль, аналіз оцінок та заключне слово викладача. Різноманітність 
виникає в основній, власне практичній частині, що включає практичні дослідження. Наприклад, па 
заняттях з теми "Дослідження артеріального тиску та пульсу" всі студенти оволодівають навиками 
вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу та оцінки даних показників до і після фізичного 
навантаження. Викладач оцінює не тільки вміння проводити дослідження, а й обірунговувати та 
пояснювати зміни величин, що вивчаються. Па заняттях з вивчення лейкоцитів та лейкоцитарної 
формули кожен студент отримує завдаїпія створити лейкоцитарну формулу для різноманітних 
ситуацій, наприклад: лейкоцитарну формулу для дитини 5 днів, лейкоцитарну формулу; характерну 
для зруптетпія пліво і т.д. Найголовніше в цих завданнях вміти пояснити особливості даних показників. 
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Досвід показує, що пе можна па практичних заняттях обмежуватися виробленням тільки 
практичних павичок, технікою вирішення запдапь, оцінки ПУТОВИХ показників. Студенти повинні 
завжди бачити провідну ідею курсу та її зв'язок з практикою. Мета занять повинна бути зрозуміла не 
тільки викладачу, але і студентам. Це падає навчальній роботі життєвою характеру, стверджує 
необхідність отримання досвіду професійної діяльності, пов'язує їх з практикою життя. 

Студенти, як правило, віддають собі звіт у тому, якою мірою їм необхідні дані практичні заняття 
для майбутньої професійної діяльності. Якщо студенти зрозуміють, що всі навчальні можливості 
занять вичерпані, інтерес до них буде втрачений. Враховуючи цей психологічний момент, дуже 
важливо організувати заняття так, щоб студенти постійно відчували зростання складності виконуваних 
завдань, що веде до переживання власного успіху в навчанні і позитивно мотивує студента. .Якщо ж 
студенти помічають «топтання на місці», рівень мотивації може помітно знизитися. Тому викладачі 
нашої кафедри прагнуть проводити заняття так, щоб всі студенти були зайняті напруженою творчою 
роботою, пошуками правильних і точних рішень. Кожен студент повинен отримати можливість 
розкритися», виявити здібності, тому при розробці плану занять і індивідуальних завдань викладачі 
враховують підготовку та інтереси кожного студента. Викладач при цьому виступає вролі консультанта, 
що спостерігає за роботою кожного студента і здатний вчасно надавати педагогічно виправдану 
допомоіу, не притнічуючи самостійності та ініціативи студента. При такій організації проведення 
занять в аудиторії не втикають думки про те, що можливості занять вичерпані. 

Одноманітність прикладів, ілюстрацій, суб'єктивне відчуття повторення як уповільнення руху 
вперед значно погіршують засвоєння. Тому важливо проводити повторення під новим кутом зору; 
у новому аспекті, що, па жаль, не завжди використовується в практиці вищого навчання, п тому 
числі і на нашій кафедрі. Важливо забезпечити практичні заняття матеріальною базою сучасного 
рівня. Для фізіології це і електрокардіографи, і спірометри та спірографи, метатестита інше. Практичні 
заняття новітні проводитись в навчальних кімнатах, оснащених необхідними технічними засобами 
навчання: комп'ютером, мультимедійним проектором. Практичне заняття повинно проводитись 
зі студентами, кількість яких пе перевищу є половини академічної групи. Все пе урізноманітнить 
практичне заняття, тривалість якого необхідно збільшити до 3 годин. 

Виконання повного обсягу практичних затіять, визначених робочого навчальною програмою 
дисципліни, є обов'язковим для студента-медика. Студент, який з тих, чи інших причин не виконав 
повний обсяг практичних занять та індивідуальних завдань, повинен їх виконати у час, вказаний 
викладачем. В протилежному випадку студент не допускається до підсумкового контролю. Оцінки, 
отримані студентом за кожне практичне заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки 
з даної навчальної дисципліни. 

Проведення лекцій та практичних занять при комплексному застосуванні традиційних та 
мультимедійних технологій забезпечує набуття студентами не тільки глибоких та міцних знань, а й 
вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з 
різними джерелами інформації. 

На жаль, дані засоби ми цілком реалізуємо па медичному факультеті, але практично повністю 
не можемо реалізувати на стоматологічному факультеті. Це пояснюється тим, що в одну 
мультимедійну презентацію неможливо втиснути кілька різних тем, а на даному7 факультеті па весь 
курс фізіології відводиться лише 10 лекцій. Ні в якому разі неможна обмежити стоматологів вивченням 
фізіології тільки щелепно-лицьової ділянки. Адже ми випускаємо не дантистів, а лікарів, які повинні 
підходити до лікування зубіп комплексно - з урахування стану фізіологічних процесів всього 
організму в цілому. 

З іншого боку; збільшення тривалості практичних запять з двох годин до трьох дозволить 
використовувати фрагменти мультимедійних презентацій на окремих практичних заняттях, що 
дозволить оптимізувати їх проведення, замінити рутинні методи дослідження демонстрацією більш 
сучасних, дозволить проводити більш трунтовний аналіз тих чи інших результатів, і звичайно, д.ія 
використання інформаційних технологій кожна кафедра повинна мати свій компютерний клас, а не 
один на кілька кафедр. 

Висновки. Таким чином, розвиток освіти ХХІ століття спонукає до оновлення методів та 
прийомів напчання, запровадження в павчально-виховпий процес інноваційних технологій, сучасних 
концепцій та способів формування життєвих компегенцій. Застосування інноваційних технологій, 
які будуються на комплексному психологічному вивченні особистості всіх учасників навчально-
виховпого процесу, дає можливість позитивно розвивати їх інтелектуальну, соціальну, духовну сфери, 
сприяє соціальному самоствердженню й культурному самостворенню [6]. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ТЕСТУВАННЯ Ж ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 
ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 

А.Сі Сон,Л.Е. Клаупік, О.В. Хрущ, Ю.О.Солодовнікова, О.В. Петелкакі 
Одеський національний медичний університет 

MULTIMEDIA TESTING - THE EFFECTIVE MONITORING OF QUALITY MASTERING 
OF KNOWLEDGE 

A.S. Son, L.E. Kluupik,A. V. Khrushch, I.A.Solodovnikova, О. V. Petelkuki 
The Odessa national medical university 

Резюме. У статті наведено досвід проведення тестування для оцінки ступеня засвоєння навчальної 
програми з використанням мультимедійних технологій. 

Summary. Experience of application testing for an estimation of degree mastering in the curriculum with use 
of multimedia technologies is resulted in article. 

Beiyii. 1 Іідвищення якості вищої професійної освіти є одним з пріоритетних напрямків кредитно-
модульної системи навчати [І, 21. І1а сучасному етапі розвитку суспільства в умовах структурної 
перебудови та вдосконалення вищої освіти виникає необхідність пошуку резервів якісної підготовки 
фахівщв-медиків. Це припускає застосування нових інформаційних технологій, що вимагають від 
студента глибоких знань і вмінь для використання мультимедійних інформаційних застосувань і 
даних з Інгернету у своїй професійній діяльності. З однієї сторони Інгернет виступає як джерело 
інформації, з іншого боку - як інструмент одержання інформації. 

Оспопиа частіша. Згідно навчального плану па кафедрі нейрохірургії і неврології ОЕІМедУ 
протягом 2 семестрів навчаються студенти 5 курсу за фахом «Лі кувальна справа». Тривалість циклу 
«Нейрохірургія» - 45 годин. Модулі, включає вивчення травматичних ушкоджень центральної нервової 
системи, пухлинних захворювань головного й спинного мозку, гідроцефалії, цереброваскулярних 
захворювань, болючих синдромів пов'язаних з дегенеративно-дистрофічними процесами. 

З метою забезпечення ефективності вивчення дисципліни в навчальний процес ОНМедУ 
впроваджено комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг створених для організації 
індивідуального та трупового навчати з використанням іпформапійно-комупікаційтіих технологій. 
За допомогою матеріалів, розташованих на сервері електронної бібліотеки університету студент 
має можливість через Іптерпет ознайомитися з навчальним матеріалом, поданим у. вигляді 
інформаційних ресурсів : 

- навчальний матеріал у формі електронних конспектів лекцій, методичних вказівок для 
підготовки до практичних занять, мультимедійних файтів (зображення, відеоролики, анімація, аудіо-
та відеопрезентації тощо); 

- для закріплення вивченого матеріалу, формування вмінь, самооціїповаппя та оцінювання 
навчальних досягнень студентів, наприклад, завдання, ситуаційні задачі, тести для самоконтролю 
тощо. 
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