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Реалізація положень Болонської декларації у системі вищої освіти, у тому 

числі медичної, головне завдання вищої школи України. У зв’язку з цим, 

актуальним є пошук шляхів та методів контролю за навчально-пізнавальною 

діяльністю студентів. Важливою проблемою є розробка навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення навчального процесу, перебудова методики 

проведення практичних, лекційних занять, забезпечення самостійної роботи 

студентів, впровадження нових педагогічних та комп’ютерних технологій. 

Якість освіти визначається низкою критеріїв у тому числі і ступенем 

відповідності теоретичних знань та вмінь, їх практичному використанню в 

професійній діяльності. Біологічні дисципліни є теоретичною основою медицини і 

створюють базу для формування відповідних знань, вмінь та навичок 

майбутнього спеціаліста-медика. Щоб досягти даної мети потрібно 

інтенсифіковане, методологічно обґрунтоване викладання, яке дозволить студенту 

отримати максимально повний об’єм знань, виховання у студента свідомого 

відношення до набуття практичних вмінь та навичок, використання досягнень 

новітніх технологій та високий рівень навчально- методичного забезпечення. 

Навчальна дисципліна "Медична біологія" тісно пов'язана із майбутньою 

лікарською професією і має кінцеву мету навчити лікаря-спеціаліста трактувати 

біологічну сутність і механізми розвитку хвороб людини, які виникають у 

результаті антропогенних змін у навколишньому середовищі, мутагенних 

чинників, або внаслідок ураження людини інвазіями, тощо. 

В сучасних умовах навчання за КМСН підвищується роль лекційного курсу 

з медичної біології, який спрямований на орієнтування студента в стані сучасної 

науки, розумінні задач і проблем які розв’язує наука, їх значення для майбутньої 

професійної діяльності. Серед всіх форм навчальної роботи лекція вирізняється 

тим, що дає перше, нове, цілісне і системне поняття про навчальний предмет. 

Лекція має не тільки високий інформативний потенціал, але й розвиває логічне 



мислення, інтелектуальний потенціал особистості студента, тобто вміння 

узагальнювати матеріал, робити висновки, аналізувати, а також формує клінічний 

світогляд майбутнього фахівця. 

Враховуючи, що навчальний матеріал повинен відповідати рівню розвитку 

сучасної науки, а його засвоєння повинно проходити активно й свідомо колектив 

кафедри розробив курс лекцій для студентів медичного факультету, які 

навчаються за кредитно-модульною системою. Також розроблено лекційний курс 

для студентів-іноземців (російською мовою) з урахуванням особливостей 

сприйняття теоретичного матеріалу студентами- іноземцями, враховуючи, що 

більшість з них у неповному обсязі володіє російською мовою та основною 

спеціальною біологічною термінологією. 

Виходячи з потреб сьогодення, лекційний курс читається у 

мультимедійному форматі. Сучасні технології дають можливість поєднувати при 

поданні науково-навчальної інформації різні її види: тексти, об’ємне зображення, 

графіки, звукове супроводження, кольорове розмежування, анімацію, відео, 

фрагментацію. Таке подання студентам навчального матеріалу включає не тільки 

слухове, але й зорове сприйняття інформації, її емоційну забарвленість і сприяє 

кращому запам’ятовуванню та розумінню складних теоретичних питань курсу, 

активізує всі типи мислення та логічну пам'ять. Послідовна реалізація етапів 

навчально-пізнавальної діяльності на кафедрі спрямована на формування у 

студентів наукового світогляду та професійно-орієнтованого мислення, а також - 

на створення основи для поглиблення знань студентів у послідуючі роки 

навчання. 

З цією метою на кафедрі створюється база лекційного матеріалу, який 

подається за допомогою мультимедійного проектора, база тематичних навчальних 

фільмів, та кодограм, що демонструються на лекціях і практичних заняттях. 

Лекційний курс компонується таким чином, щоб відобразити реалізацію 

рівневого підходу до вивчення організації живої матерії, що в значній мірі 

сприятиме формуванню системних уявлень про оточуючий світ. Рівні організації 

життя логічно пов’язані з рівнями пізнання процесів життєдіяльності людини. 

Лекції з розділу "Медична паразитологія" показують, що складні взаємовідносини 



в системі "паразит-господар" здійснюються на різних рівнях: популяційному, 

онтогенетичному, тканинному, клітинному. Лекції з розділу "Медична генетика" 

дають можливість зрозуміти, що в організмі спадкові захворювання проявляється 

поєднано на всіх рівнях: молекулярному, клітинному, органному. Розуміння того, 

що людина існує в популяціях, а людські популяції входять до складу 

біогеоценозів і біосфери сприяє усвідомленню необхідності розв’язання 

екологічних проблем, залежності здоров’я людини від стану навколишнього 

середовища. Лекційний матеріал курсу містить аналіз впливу на здоров’я людини 

молекулярно-генетичних, клітинних, онтогенетичних, популяційних та 

екологічних факторів, що сприяє формуванню у майбутніх фахівців як клінічного 

так і профілактичного мислення. Теоретичний матеріал лекцій відображає 

інтеграційні зв’язки, з іншими навчальними дисциплінами (цитологія, 

ембріологія, гістологія, мікробіологія, вірусологія, дитячі, інфекційні, ' шкірні 

хвороби, неврологія, патфізіологія, акушерство, гінекологія, та інші.) 

акцентування у відповідних лекціях важливості певного матеріалу, є одним із 

шляхів підвищення мотивації вивчення предмету. При підготовці лекційного 

матеріалу особливе значення має загострення уваги на загальновизнаних 

фундаментальних відкриттях і теоріях таких як клітинна теорія, теорія еволюції, 

закони спадковості і мінливості оскільки вони формують світогляд майбутнього 

лікаря і відповідають на головні питання походження, різноманітності та єдності 

всього живого. 

Важливою проблемою вивчення медичної біології, як і будь-якої іншої 

навчальної дисципліни є створення високоякісних навчально-методичних 

матеріалів та рівень забезпечення студентів навчально-методичною літературою, 

розробленою за новими принципами викладання та засвоєння матеріалу з 

дисципліни, що являється значною частиною роботи викладачів кафедри в умовах 

кредитно-модульної системи навчання. 

Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу передбачає розробку методичних рекомендацій для 

викладачів та вказівок для студентів, які б стимулювали систематичну самостійну 

їх роботу. Згідно з планом навчальної дисципліни передбачено вивчення трьох 



модулів. Студенти мають інформаційні довідники з медичної біології. У 

довіднику студенти можуть ознайомитись із структурою, змістом дисципліни, 

темами занять з перерахуванням практичних робіт та завдань, принципами 

оцінювання, контрольними питаннями. Крім того для кожного заняття складені 

методичні вказівки для студентів, таким чином, щоб студент зосередився саме на 

питаннях, які необхідні для успішного засвоєння матеріалу заняття. Кожна 

вказівка супроводжується графологічною схемою за темою навчального матеріалу 

і завершується зразками тестових завдань та списком рекомендованої літератури. 

До кожного заняття підготовлені також методичні рекомендації для викладачів, 

які крім даних, що представлені у вказівках для студентів, включають також 

повний перелік тестів контролю початкового рівня підготовки, плац і 

організаційну структуру заняття та ситуаційні задачі кінцевого контролю знань з 

теми. 

Підвищення якості підготовки студентів до успішної професійної діяльності 

в умовах європейської конкуренції неможливе без створення сучасної 

матеріально-технічної, науково-дослідної бази, що забезпечувала б процес 

навчання на рівні передових медичних технологій. 


